VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU
„Vozík vysokozdvižný akumulátorový“

Zákazka 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 “).
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajina: Slovenská republika
IČO: 37910337
Kontaktná osoba: Mgr. Matúš Pangrác, č.t. 0960 423 788.
Názov predmetu zákazky : „Vozík vysokozdvižný akumulátorový“
Druh zákazky: tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 42415110-2
Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:
Predpokladaná lehota pre poskytnutie tovaru: do 30. 11. 2022
Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová
393, 031 01 Liptovský Mikuláš pracovných dňoch od 07,00 do 13,00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky do: 25 000,- Eur bez DPH
Predpokladané množstvá:
Názov

Merná
jednotka
Vozík vysokozdvižný akumulátorový ks

Počet
1

Vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena celkom s DPH, vrátane dopravy.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača na prvom mieste, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. Pokiaľ uchádzač umiestnený
na prvom mieste v novozostavenom poradí nebude spĺňať podmienky účasti, vyhodnotí
ďalšieho uchádzača v poradí, až uchádzač umiestnený na prvom mieste v novozostavenom
poradí bude spĺňať podmienky účasti.
Určenie ceny predmetu obstarávania:
Názov

Merná
jednotka

Vozík vysokozdvižný
akumulátorový

ks

Počet Cena bez
DPH v
EUR
1

Cena DPH
V EUR

Cena
s DPH v
EUR

Požaduje sa cena s DPH zaokrúhlená na maximálne dve desatinné miesta.
Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky.
Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponuka musí obsahovať :
1. Vyplnený a podpísaný krycí list ponuky
2. Návrh na plnenie kritérií

Predkladanie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 05. 08.2022 do 8:00 hod.
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk
zákazky „Vozík vysokozdvižný akumulátorový“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie
kritérií vložte do systému v záložke Ponuka pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

Špecifikácia predmetu obstarávania:
HYSTER A1.5XNT alebo ekvivalent
Hlavné technické údaje:
nosnosť : 1 500 kg pri ťažisku vyloženia 500 mm
elektromotor : 2 x pojazdový 5.0kW, 1 x zdvihový 12.0kW
zdvíhacie zariadenie : DUPLEX bez voľného zdvihu
výška zdvihu / voľný zdvih : 3 360 mm/150 mm
svetlá výška : 100 mm
pneumatiky : 3 ks superelastické pneumatiky
rozmery nosných vidlíc : 1200 x 100 x 45 mm
Vybavenie vysokozdvižného vozíka :
-elektronický riadiaci systém
-ACX technológia trakčných motorov - bezúdržbové a tranzistorové MOSFET trakčné
riadenie zabezpečuje nízke požiadavky na údržbu, plynulé ovládanie trakčných motorov
-servisný interval 1000 Mth
-regeneratívne brzdenie
-multifunkčný LCD display
- indikátor stavu nabitia batérie s prerušením zdvihu pri vybití na 20% kapacity
- ochranným rám nad sedadlom vodiča
-nastaviteľný volant
- 3 cestná hydraulika + 3 cestný ventil
-1 ks batéria 24V vrátane systému Aquamatic
-1ks nabíjač 8 hodinový
-predné a zadné svetlá
-spätné zrkadlá
- cúvací alarm + STOP tlačidlo pre okamžité zastavenie VZV
-maják

-ovládanie pákami
Dodanie stroja vrátane :
- technickej dokumentácie – návod na obsluhu a údržbu
- certifikát štátnej skúšobne
- dopravy
-zaškolenia obsluhy a uvedenia do prevádzky

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami:
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní určuje
prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne
dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi
informačných a komunikačných technológií a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti
záujemcov, alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude
uskutočňovať elektronicky spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického
komunikačného nástroja ezakazky na portáli www.ezakazky.sk,
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa
zúčastniť zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke.
V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie
ponuky zo strany záujemcu či uchádzača musí byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému
obstarávateľovi prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk. Vybavenie Žiadosti bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do
elektronického konta
záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli
www.ezakazky.sk. Momentom doručenia akéhokoľvek dokumentu (vrátane Oznámenia o
výsledku verejného obstarávania, vylúčenia uchádzača pre nesplnenie podmienok účasti,
alebo vylúčenia ponuky) resp. informácie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie
moment odoslania dokumentu resp. informácie prostredníctvom elektronického nástroja
eZakazky na portál www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére
verejného obstarávateľa, alebo záujemcu/uchádzača.
Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej
republiky, t.j. slovenský jazyk

