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BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE  
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ako obstarávateľ v zmysle § 8 písm. 1) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 

ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

„Dodanie stavebného stroja: rýpadlo - nakladač“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) ZVO: 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  

BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

 

Sídlo:    Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca: RNDr. Tomáš Kušík, PhD. 

IČO:   31771815 

DIČ:   2021575028  

IČ DPH:   nie sme platcami DPH    

Tel.:   + 421 904 668 966 

E-mail:    info@broz.sk 

Internetová stránka:  www.broz.sk 
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Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu.:   SK85 0200 0000 0037 6214 5357 

Kontaktná osoba:  Mgr. Alžbeta Rišková, info@broz.sk, +421 904 668 966 

 

2.  Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Bratislavské regionálne ochranárske združenie,  

Na Riviére 7/A,  

841 04 Bratislava,  

info@broz.sk 

 

3.  Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

 Mgr. Alžbeta Rišková, Mgr. Ján Jenčo, info@broz.sk, +421 904 668 966 

 

4.  Predmet obstarávania: 

Predmetom zákazky je dodanie stavebného stroja: rýpadlo – nakladača s riadením 4 

kolies pre účely realizácie projektu „LIFE17 NAT/SK/000621 Obnova biotopov pre 

hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi“ 

 

5.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

 Kúpna zmluva. 

 

6.  Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom zákazky je dodanie stavebného stroja: rýpadlo – nakladača s riadením 4 

kolies pre účely realizácie projektu „LIFE17 NAT/SK/000621 Obnova biotopov pre 

hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi“ 
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Špecifikácia Stavebného stroja: rýpadla – nakladača 

 

- Výkon motora minimálne 32 kW 

- Minimálne 4 valcový motor 

- Hydrostatický prenos krútiaceho momentu 

- Prevodovka 2 stupňová, minimálne 2 rýchlosti dopredu a 2 rýchlosti dozadu 

- Výkyvná predná náprava so samostatným diferenciálom, s možnosťou aretácie prednej 

nápravy 

- Pevná zadná náprava 

- Nakladač s minimálnou šírkou lyžice 1 300 mm 

- Proporčná uzávierka  predného a zadného diferenciálu 

- Zadný podkop s výsuvným ramenom, maximálna hĺbka kopania minimálne 3 200 mm 

- Pevný rám s oboma riaditeľnými nápravami 

- Riadenie volantom 

- Uzavretá kabína s bočným vstupom 

- Nosnosť paletových vidiel minimálne 1300 kg 

- Nosnosť paletových vidiel v plnom rozsahu zdvihu minimálne 900 kg 

- Maximálna hĺbka podkopu minimálne 2600 mm 

- Maximálne hĺbka podkopu s teleskopickým predĺžením minimálne 3200 mm 

- Svetlá výška stroja minimálne 25 cm 

- Vylamovacia sila prednej lyžice minimálne 2500 kg 

- Maximálne rýchlosť minimálne 20 km/h 

 

Výbava stroja 

- Počítadlo motohodín 
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- Pracovné osvetlenie na kabíne stroja 

- Výstražný maják 

- Bezpečnostná kabína s kúrením  

- Batériový spínač  

- Zvuková signalizácia zaradenie spätného chodu 

- Lekárnička + hasiaci prístroj 

- Predná hydraulická sada FHK s rýchloupínakom 

- Nakladacia lyžica 4x1 minimálne 1400 mm, objem lyžice minimálne 0,30 m3  

- Paletovacie vidly s dĺžkou minimálne 1200 mm 

- Podkopové lyžice 2 ks, podkopová lyžica 300 mm, podkopová lyžica 500 mm 

- Teleskopický výsuv predĺženia podkopového ramena 

- Hydraulická sada pre kladivo a vrták 

- Gumové podložky nôh ukotvenia podkopu 

- Kĺbová svahová lyžica minimálne 1200 mm 

 

Drapák na guľaté balíky sena a senáže 

- Minimálny priemer uchytenia maximálne 90 kg 

- Minimálny priemer uchytenia minimálne 80 mm 

- Maximálna šírka pri otvorená minimálne 1100 mm 

- Šírka drapáku maximálne 400 mm 

- Príslušenstvo drapáku pre plnú kompatibilitu so strojom: uchytenie, hydraulický rotor, 

elektroventil 
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Ďalšie požiadavky: 

- Dodávateľ musí vykonávať záručný a pozáručný servis stroja a príslušenstva max. 

 do 3 pracovných dní od nahlásenia. Záruka minimálne 12 mesiacov  

- Pracovný stroj schválený pre pohyb na cestných komunikáciach 

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky:  

 71 333,33 eur bez DPH 

 

8.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   

 Bratislava, do 30.09.2019 

 

9.  Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

 Do 30.09.2019 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Nie sú súčasťou výzvy. 

 

11.  Financovanie predmetu zákazky:  

 Program LIFE  

 

12.  Lehota na predloženie ponuky:  

do 23.08.2019, do 9:00 

13.  Spôsob predloženia ponuky:  

Poštou, osobne na hore uvedenú adresu verejného obstarávateľa: Bratislavské regionálne 

ochranárske združenie, Na Riviére, 7/A, 841 04 Bratislava alebo emailom na 

info@broz.sk. 
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14.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

 ponúk:  

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.  

15.  Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, nepripúšťa sa variantné riešenie. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

 

a. Identifikačné údaje uchádzača:  

obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, e-mail  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

Uviesť sumu celkovú sumu za stavebný stroj, bez DPH aj S DPH, v prípade, že 

uchádzač je platcom DPH. Vo výslednej sume musia byť zarátané aj prepravné 

náklady na miesto dodania tovaru. 

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce.  

Postačuje aj internetový výpis z obchodného registra, alebo zo živnostenského 

registra alebo fotokópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky.  

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

Vyplnený návrh kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou tejto výzvy a tvorí prílohu 

č. 1 tejto výzvy. 

16.  Otváranie a vyhodnotenie ponúk:  

Dátum a čas:  23.08.2019, 11:00 

 

IČO: 31771815 • DIČ 2021575028 • Bankové spojenie: VÚB banka a.s., č. účtu IBAN: SK85 0200 0000 0037 6214 5357 
 

mailto:broz@broz.sk
http://www.broz.sk/


 
 
 
 
 
 
 

adresa: Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava 
tel. +421-2-5556 2693, + 421 903 046 540 • email: broz@broz.sk web: www.broz.sk 

 

BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE  
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

Na adrese:   Bratislavské regionálne ochranárske združenie,  

   Na Riviére 7/A,  

    841 04 Bratislava 

 

17.   Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné. Prítomní budú len členovia komisie. 

 

18.  Lehota viazanosti ponúk: 

do 30.09.2019 

 

19.  Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Mgr. Alžbeta Rišková, Mgr. Ján Jenčo, RNDr. Pavol Surovec  

 

20.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Súčasťou výzvy je aj návrh kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného 

obstarávania. Uchádzačov prosíme s predloženou cenovou ponukou predložiť aj 

vyplnený návrh kúpnej zmluvy.  

 

 

S úctou,  

 

V Bratislave dňa 14.08.2019 
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P r í l o h a  č . 1  

N á v r h  k ú p n e j  z m l u v y  

 uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci:    

   Sídlo: 

   IČO: 

   DIČ 

   Bank. spojenie: 

   Číslo účtu 

   Konateľ: 

 

(ďalej len predávajúci) 

 

 

a kupujúci:  Bratislavské regionálne ochranárske združenie, 

  Sídlo: Na Riviére 7/A, 841 04 Bratislava 

 IČO: 31771815 

 DIČ: 2021575028 

 Bank. spojenie: VÚB banka, a.s. 

 Číslo účtu: SK85 0200 0000 0037 6214 5357  

 Štatutárny zástupca: RNDr. Pavol Surovec, výkonný riaditeľ 

 Registrované na MV SR, číslo : VVS/1-900/90-12518-1 

 

(ďalej len „kupujúci“) 
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II. 

Úvodné ustanovenie 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa stavebného stroja: rýpadla – nakladača 

s riadením 4 kolies pre účely realizácie projektu „LIFE17 NAT/SK/000621 Obnova 

biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi.“ 

 

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v Článku III 

tejto zmluvy a presnej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy a previesť na neho 

vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje tento tovar kúpiť.  

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa stavebného stroja: rýpadla – nakladača 

s riadením 4 kolies pre účely realizácie projektu „LIFE17 NAT/SK/000621 Obnova 

biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi.“ Presný 

opis predmetu kúpnej zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.2 Kupujúci kupuje predmet zmluvy v rámci projektu LIFE17 NAT/SK/000621 Obnova 

biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi.. 

3.3 Miestom dodania stavebného stroja je Bratislava.  

3.4 Kontaktnou osobou na prebratie tovaru je za kupujúceho Mgr. Ján Jenčo, info@broz.sk 

+421 903 046 540 alebo iná poverené osoba. 

 

IV  

Práva a povinnosti 

 

4.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy zodpovedá špecifikácii 

uvádzanej v Článku III tejto zmluvy a v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
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tejto kúpnej zmluvy.  

4.2 Predávajúci sa zaväzuje splniť všetky povinnosti súvisiace s predajom a kúpou stavebného 

stroja: rýpadla - nakladača, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov. 

4.3 Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu kúpnej zmluvy.  

4.4 Predávajúci sa zaväzuje doručiť predmet zmluvy na miesto doručenia, ktorým je 

Bratislava.  

4.5 Predávajúci je povinný doručiť predmet zmluvy najneskôr do 30.09.2019. 

 

V. 

Kúpna cena a jej splatnosť 

 

5.1 Za dodanie tovaru uvedeného v Článku III, sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu 

v celkovej výške ........................... ako výsledok verejného obstarávania na predmetný 

tovar.  

5.2 Kúpnu cenu podľa bodu 5.1 tohto článku sa kupujúci zaväzuje zaplatiť v lehote 

splatnosti na základe vystavených faktúr od predávajúceho v lehote do 30 od 

doručenia nakupovaného tovaru a vystavenej faktúry za nakupovaný tovar.  

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 

6.3  Zmluva bude vystavená v 2 vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane kupujúci 

a jedno vyhotovenie dostane predávajúci.  

6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 
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prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Predávajúci: 

 

V     dňa  

 

 

 

 

............................................ 

Dodávateľ 

 

 

 

Kupujúci: 

 

 

 

 

............................................ 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

RNDr. Pavol Surovec 

Štatutárny zástupca, Výkonný riaditeľ 
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Príloha číslo 1 

Opis predmetu kúpnej zmluvy 

 
Stavebný stroj: rýpadlo – nakladač 

 

Špecifikácia Stavebného stroja: rýpadla – nakladača 

 

- Výkon motora minimálne 32 kW 

- Minimálne 4 valcový motor 

- Hydrostatický prenos krútiaceho momentu 

- Prevodovka 2 stupňová, minimálne 2 rýchlosti dopredu a 2 rýchlosti dozadu 

- Výkyvná predná náprava so samostatným diferenciálom, s možnosťou aretácie prednej 

nápravy 

- Pevná zadná náprava 

- Nakladač s minimálnou šírkou lyžice 1 300 mm 

- Proporčná uzávierka  predného a zadného diferenciálu 

- Zadný podkop s výsuvným ramenom, maximálna hĺbka kopania minimálne 3 200 mm 

- Pevný rám s oboma riaditeľnými nápravami 

- Riadenie volantom 

- Uzavretá kabína s bočným vstupom 

- Nosnosť paletových vidiel minimálne 1300 kg 

- Nosnosť paletových vidiel v plnom rozsahu zdvihu minimálne 900 kg 

- Maximálna hĺbka podkopu minimálne 2600 mm 

- Maximálne hĺbka podkopu s teleskopickým predĺžením minimálne 3200 mm 
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- Svetlá výška stroja minimálne 25 cm 

- Vylamovacia sila prednej lyžice minimálne 2500 kg 

- Maximálne rýchlosť minimálne 20 km/h 

 

Výbava stroja 

- Počítadlo motohodín 

- Pracovné osvetlenie na kabíne stroja 

- Výstražný maják 

- Bezpečnostná kabína s kúrením  

- Batériový spínač  

- Zvuková signalizácia zaradenie spätného chodu 

- Lekárnička + hasiaci prístroj 

- Predná hydraulická sada FHK s rýchloupínakom 

- Nakladacia lyžica 4x1 minimálne 1400 mm, objem lyžice minimálne 0,30 m3  

- Paletovacie vidly s dĺžkou minimálne 1200 mm 

- Podkopové lyžice 2 ks, podkopová lyžica 300 mm, podkopová lyžica 500 mm 

- Teleskopický výsuv predĺženia podkopového ramena 

- Hydraulická sada pre kladivo a vrták 

- Gumové podložky nôh ukotvenia podkopu 

- Kĺbová svahová lyžica minimálne 1200 mm 

 

Drapák na guľaté balíky sena a senáže 

- Minimálny priemer uchytenia maximálne 90 kg 

- Minimálny priemer uchytenia minimálne 80 mm 
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BRATISLAVSKÉ REGIONÁLNE  
OCHRANÁRSKE ZDRUŽENIE 

- Maximálna šírka pri otvorená minimálne 1100 mm 

- Šírka drapáku maximálne 400 mm 

- Príslušenstvo drapáku pre plnú kompatibilitu so strojom: uchytenie, hydraulický rotor, 

elektroventil 

 

Ďalšie požiadavky: 

- Dodávateľ musí vykonávať záručný a pozáručný servis stroja a príslušenstva 

 max. do 3 pracovných dní od nahlásenia. Záruka minimálne 12 mesiacov  

- Pracovný stroj schválený pre pohyb na cestných komunikáciach 
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