
                 Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o VO“)  
 

1. Obstarávateľ: 

 

Názov  obstarávateľa:                             BUREL s.r.o. 

Sídlo:                                                       Agnelliho 607, Čáry 908 43, Slovenská republika 

IČO:                                                        43986587 

DIČ:                                                        2022556833 

IČ DPH:                                                  SK2022556833 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):   Edmund Královič 

tel. č. kontaktnej osoby:                          +421 911 684 781 

e-mail kontaktnej osoby:                        info@burel.sk 

adresa hlavnej stránky obstarávateľa /URL/: www.burel.sk  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o VO.  

 

3. Názov zákazky podľa obstarávateľa: Nákup nákladného vozidla – ťahač návesov typu 

Low Deck  

 

4. Druh zákazky:  Tovary 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru: Na adrese prevádzky dodávateľa. 

 

6. Výsledok obstarávania: Kúpna zmluva  

Podmienky vyplývajúce z výzvy na predkladanie ponúk a podmienky vyplývajúce 

z predloženej cenovej ponuky budú zapracované do Kúpnej zmluvy. 

Súčasťou Kúpnej zmluvy bude odkladacia podmienka Kúpnej zmluvy: „Kúpna zmluva 

nadobudne účinnosť po doručení objednávky vystavenej obstarávateľom“. 

 

7. Lehota na realizáciu zákazky (termín dodania): Obstarávateľ požaduje dodanie 

predmetu zákazky do 9 kalendárnych mesiacov (do 270 dní) odo dňa doručenia 

objednávky. 
 

8. Platobné podmienky: Obstarávateľ uhradí 5% z kúpnej ceny pri doručení objednávky a 

95% z kúpnej ceny pri dodaní predmetu zákazky. 

 

9. Opis predmetu zákazky: Kúpa nákladného vozidla - ťahača návesov typu Low Deck 

určeného na medzinárodnú kamiónovú prepravu s dodaním na adresu dodávateľa. Ponúkaný 

ťahač musí spĺňať všetky potrebné normy pre používanie v rámci krajín Európske únie. 

Predmet zákazky musí byť dodaný nový, doposiaľ nepoužívaný, nepoškodený, neopravovaný, 

v bezchybnom stave. 
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   MINIMÁLNE  TECHNICKÉ  POŽIADAVKY NA ŤAHAČ NÁVESOV LOW DECK: 

Počet náprav:                                                                           2ks, konfigurácia náprav 4x2 

Minimálna svetlá vnútorná výška kabíny od podlahy:            2050 mm    

Maximálna výška vozidla:                                                       4000 mm 

Minimálna hodnota najväčšieho výkonu motora:                    331 kW 

Minimálny objem palivových nádrží:                                      900 litrov 

Emisná úroveň:                                                                        Euro 6 

Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy:                      42 000kg 

Najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla:                      18 000kg 

Palivo:                                                                                      Diesel 

 

-Vzduchové odpruženie prednej aj zadnej nápravy 

-Hliníkové disky kolies prednej aj zadnej nápravy 

-Minimálne 1ks zakladacích klinov 

-Elektronické ovládanie bŕzd 

-Asistent rozjazdu do kopca 

-Retardér 

-Ľavostranné riadenie 

-Volant potiahnutý kožou 

-Zadné blatníky zo strednej a odnímateľnej vrchnej časti. Vrchná odnímateľná časť súčasťou 

dodávky 

-Uzamykateľné zátky nádrží 

-Automatická prevodovka s retardérom 

-Vzduchové odpruženie kabíny 

-Strešný spojler vo farbe kabíny 

-Predný nárazník vo farbe kabíny 

-Bočné spojlery (postranné klapky) vo farbe kabíny 

-Vyhrievané spätné zrkadlá 

-Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá 

-Centrálne diaľkové uzamykanie kabíny 

-Textilné ochranné koberčeky na podlahe 

-Vzduchovo odpružené sedadlo vodiča  

-Vzduchovo odpružené sedadlo spolujazdca 

-Vyhrievané sedadlo vodiča 

-Spodné aj horné lôžko 

-Ochranná sieť lôžka 

-Chladnička umiestnená pod lôžkom 

-Vonkajšia odkladacia schránka 

-Nezávislé kúrenie 

-Nezávislá klimatizácia kabíny 

-Automatické ovládanie teploty 

-Systém sledovania jazdného pruhu 

-Systém pokročilého núdzového brzdenia 



-Informačný systém s dotykovým displejom 

-Ovládanie informačného systému na volante 

-LED hlavné svetlomety, alternatívne Bi-Xenónové svetlomety 

-Automaticky tlmené svetlá 

-Svetlá s funkciou denného svietenia 

-Prídavné diaľkové svetlá 

-Predné hmlové svetlá 

-LED zadné svetlá 

-Biela farba kabíny a príslušenstva 

 

10. Spoločný slovník obstarávania: 34138000-3  Cestné ťahače  

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  Predpokladaná hodnota zákazky 

bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného 

uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu). 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet financovania bude 

financovaný čiastočne z vlastných zdrojov obstarávateľa a prostredníctvom finančného 

príspevku z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – z Integrovaného regionálneho 

operačného programu. 

 

13. Podmienky účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO preukazuje uchádzač čestným 

vyhlásením uchádzača, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

Obstarávateľ pred podpisom kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom, vyzve úspešného 

uchádzača na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO. 

 

14. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Jediným 

kritériom na vyhodnotenie ponuky bude ponúkaná cena v € bez DPH za celý predmet 

zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie 

platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 20.8.2021  do:  15:00 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke poštou na adresu: 

BUREL s.r.o., Agnelliho 607, 908 43 Čáry, Slovenská republika alebo elektronicky emailom 

ako scan dokumentov na adresu: info@burel.sk 

    

V prípade zaslania ponuky prostredníctvom pošty bude prihliadané na termín doručenia na 

sídlo firmy. 
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15. Požadovaný obsah ponuky:  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

Obstarávateľ požaduje, aby predložená ponuka obsahovala nasledovné doklady: 

- Prílohu č. 1 Identifikačné údaje uchádzača 

- Prílohu č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Cenová ponuka 

- Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie 

- Technická špecifikácia výrobku ( technický list ) 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky.  

 

Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude 

uzatvorená Kúpna zmluva. 

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.  

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 2.8.2021 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Edmund Královič 

                                                                                             konateľ, BUREL s.r.o. 

 
  


