
  Technické služby mesta Svidník 
  Budovateľská 446/1, 089 01  Svidník  

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 
 
Technické služby mesta Svidník ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov Vás vyzývajú v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predloženie 
cenovej ponuky s predmetom zákazky "Vysokozdvižný vozík" 

 
 

Vysokozdvižný vozík 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:   Technické služby mesta Svidník             
 Sídlo:   Budovateľská 446/1, 089 01  Svidník 
 IČO:   31 301 347 
 Telefón:  0948 981 909 
 web:   www.tsms.sk 
 Kontaktná osoba: Mgr. Lukáš Dubec   
 e-mail:   info@tsms.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: Vysokozdvižný vozík 
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom obstarávania je kúpa vysokozdvižného vozíka pre Zberný dvor Technických 
služieb mesta Svidník.  
 
Cena musí obsahovať: 

o dopravu vysokozdvižného vozíka  na Zberný dvor Technických služieb mesta 
Svidník, Stropkovská 705, 089 01  Svidník, 

o požadovaná záruka na predmet zákazky je 12 mesiacov a 1000 MTH. Záručná 
doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky. Záručná doba neplynie, 
ak sa zariadenie nachádza v servise u dodávateľa alebo je z technických príčin 
mimo prevádzky a čaká na servis dodávateľa, 

o zaškolenie obsluhy pre prácu s vysokozdvižným vozíkom. 
 

Technické požiadavky požadovaná hodnota 

rok výroby od 2018 do 2022 
počet najazdených MTH max 500 MTH 



opotrebenie primerané najazdeným MTH 
poškodenie bez poškodení 
úžitková  nosnosť pri ťažisku 500mm min 1900 kg max 2500kg 
typ zdvíhacieho zariadenia min Duplex max Triplex 
pohon LPG 
celokovová kabína s kúrením Áno 
výška zdvihu min 3300 
ovládanie páky 
počet hydraulických funkcií 4 
prídavné zariadeníe bočný posuv 
dĺžka nosných vidlíc min 1150mm max 1250mm 
výstražný maják Áno 
výstražný cúvací alarm Áno 
nastaviteľné odpružené sedadlo Áno 
nastaviteľný volant Áno 
pracovné osvetlenie vpredu Áno 
pracovné osvetlenie vzadu Áno 
smerové osvetlenie Áno 
Stierače Áno 

 
Bližšie informácie poskytne: Mgr. Lukáš Dubec, riaditeľ, Technické služby mesta Svidník. 

 
4. CPV:  42415110-2 Vysokozdvižné vozíky 

 
5. Druh zákazky: tovar / služba / stavebné práce 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná cena:   21 488,33 EUR  (bez DPH)   
 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Zberný dvor - Technické služby mesta Svidník, Stropkovská 705, 089 01  Svidník 

 

8. Termín dodania predmetu zákazky: 
Do 8 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy. 
 

9. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky: nie.  
 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: neumožňuje sa.  
 

11. Typ zmluvy: S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva v súlade s 
platnými právnymi predpismi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a 
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 

12. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Lehota na predkladanie ponuky:  07.02.2022  do 12:00 hod. 



 
13. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Uchádzač  predloží  ponuku v písomnej podobe v  jednom vyhotovení mailom 
s uvedením údajov:  
13.1.    
  13.1.1. Obchodné meno a adresa verejného obstarávateľa 
   Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01  Svidník 
   info@tsms.sk 

13.1.2. Predmet e-mailovej správy musí byť označený: „Verejné obstarávanie 

Vysokozdvižný vozík – neotvárať.“ 
13.2. Uchádzač ponuky vyhotoví v jazyku slovenskom. 
13.3. Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu 

predkladania ponúk uvedeného v odseku 12. 
 
Otváranie ponúk:  
Dátum a čas otvárania ponúk: 08. 02. 2022 o 9:00 hod.  
Miesto otvárania ponúk: Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01  
Svidník, kancelária riaditeľa 
Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

 
14. Lehota viazanosti ponúk: 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t. j. 4 mesiace. 
 

15. Podmienky financovania: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Technických služieb mesta Svidník. 
Úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom s poskytnutím preddavku 
20% pri podpise zmluvy na základe predfaktúry.   
 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Kúpna 
cena je splatná do 14 dní odo dňa odovzdania predmetu kúpy. Dodávateľ je oprávnený 
vystaviť faktúru s náležitosťami daňového dokladu po protokolárnom odovzdaní predmetu 
kúpy s dodržaním podmienky splatnosti kúpnej ceny. Osoba oprávnená prevziať predmet 
kúpy: Mgr. Lukáš Dubec, riaditeľ Technických služieb mesta Svidník. 

 
16. Podmienky účasti:  

o verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f); stanovenie § 11 tým nie je dotknuté, 

o uchádzač musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s výzvou a jej prílohami.  
 

17. Obsah ponuky: 
o Titulný list (príloha č. 1), 
o Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2) – podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 
Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky.  

o Čestné prehlásenie uchádzača (príloha č. 3) - uchádzač potvrdí svoj súhlas 
podmienkami verejného obstarávania; uchádzač potvrdí, že predkladá iba jednu 
ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky subdodávateľom uchádzača alebo 



členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku; uchádzač dáva písomný 
súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytne v súvislosti s týmto verejným 
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracúvať podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; uchádzač potvrdí, že 
nemáme právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;  

 
18. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu verejného 
obstarávania. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. 
V ponuke uchádzačov, ktorí sú platiteľmi DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu  
zákazky vrátane DPH v EURÁCH. V ponuke uchádzačov, ktorí nie sú platiteľmi DPH bude 
vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v EURÁCH.  

 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ písomne 
oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky  podľa  § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je možné podať 
námietky. 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky verejného obstarávania alebo 
verejné obstarávanie zrušiť v prípade ak:  

o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v 
tejto výzve, 

o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, 
o ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,  
o nebude predložená ani jedna ponuka.  

 
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 
vznikli s prípravou ponuky.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené 
cenové ponuky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa. 
 
Svidník,  26.01.2022          

 

 

 

 

 

            Mgr. Lukáš Dubec  
                 riaditeľ TSMS 


