Združenie obcí VIESKY,
Radošovce 188, 908 63 Radošovce

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou oslovením vybraných
záujemcov, schopných dodať predmet zákazky
1.

Identifikácia verejného obstarávate ľa:
Názov:
Združenie obcí VIESKY IČO: 37847465 DIČ: 2022513251
Štatutár: Ing. Vladimír Kočárik - predseda Združenia obcí VIESKY
Sídlo:
Radošovce 188, Radošovce PSČ: 908 63
Telefón: +421 911 287 996
Elektronická pošta - E-mail: starosta@radosovce.sk
Internetová stránka: http://viesky.sk/

2.

Kontaktné miesto:
Názov: Zduženie obcí VIESKY IČO: 37847465 DIČ: 2022513251
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kočárik - predseda Združenia obcí VIESKY
Sídlo: Združenie obcí VIESKY, Radošovce 188, 908 63 Radošovce
Telefón: +421 911 287 996
Elektronická pošta - E-mail: starosta@radosovce.sk

3.

Názov predmetu zákazky: Kontajnery

4.

Druh zákazky: tovary

5.

Výsledok verejného obstarávania: Kúpna zmluva § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

6.

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie Kontajnerov 10m3 (20ks) a Kontajnerov
5m3 (5ks).
Kontajner 10m3 (20ks): (typ, značka, výrobca - doplniť)
- Hákový systém
- Objem: min. 10m3
- Výška háku: 1000 mm
- Max. celková dĺžka kontajnerov 3800 - 4300 mm
- Hrúbka podlahovej časti a spodných oblúkov min. 4mm
- Hrúbka plášťa kontajnera, dvere a čelo: min. 3mm
- Plech akosti St. 11 375
- Zadné dvojkrídlové dvere, otvárateľné o 270°s upevnením o bok kontajnera s centrálnym
bezpečnostným zatváraním
- Všetky otočné časti kontajnera vybavené mazničkami 8x1
- Lakovanie: min. 2x základný syntetický náter z vonkajšej strany kontajnera, min 2x vrchný
syntetický náter RAL
- Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo
- Kontajner nový

Združenie obcí VIESKY,
Radošovce 188, 908 63 Radošovce
Kontajner 5m3 (5ks): (typ, značka, výrobca - doplniť)
- Hákový systém
- Objem: min. 5m3
- Výška háku: 1000 mm
- Max. celková dĺžka kontajnerov 3800 - 4300 mm
- Hrúbka podlahovej časti a spodných oblúkov min. 4mm
- Hrúbka plášťa kontajnera, dvere a čelo: min. 3mm
- Plech akosti St. 11 375
- Zadné dvojkrídlové dvere, otvárateľné o 270°s upevnením o bok kontajnera s centrálnym
bezpečnostným zatváraním
- Všetky otočné časti kontajnera vybavené mazničkami 8x1
- Plachtové háčiky po obvode kontajnera
- Lakovanie: min. 2x základný syntetický náter z vonkajšej strany kontajnera, min 2x vrchný
syntetický náter RAL
- Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo
- Kontajner nový
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 69 916,67 Eur bez DPH

8.

Miesto dodania tovaru: Prietržka, Trnovec

9.

Lehota plnenia: Termín dodania do 90 dní od doručenia záväznej objednávky

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34928480-6 (Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky)
11. Rozsah predmetu zákazky: Kontajner 10 m3 (20ks), kontajner 5 m3 (5ks)
12. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Mena: EUR
14. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
15. Trvanie zmluvy: do 31.12.2020
16. Hlavné podm ienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie (Operačný program Kvalita životného
prostredia, Kód výzvy 0PKZP-P01-2016-10 ) a z rozpočtových prostriedkov združenia.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cenu sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim do
60 dní po vystavení faktúry na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
17. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
- § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením dokladu
oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny
výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie
činnosti)

Združenie obcí VIESKY,
Radošovce 188, 908 63 Radošovce
- § 32 ods.
konečným
obvyklého
vyhlásenia,

1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
pobytu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestného
že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

- § 40 ods. 6 písm. f) zákona - konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami - Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestného vyhlásenia,
že nie je v konflikte záujmov v predmetnom verejnom obstarávaní.

18. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku môže uchádzač zaslať poštou, alebo doručiť osobne v listinnej podobe kontaktnej osobe
na adresu uvedenú v bode 2 do lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19
19. Lehota na predkladanie ponúk:

17. mája 2019 do 13,00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Združenie obcí VIESKY, Radošovce 188,
908 63 Radošovce
20. Otváranie obálok s ponukami: 17. mája 2019 o 14,00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami:
Združenie obcí VIESKY, Radošovce 188, 908 63 Radošovce
21. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky
Spôsob hodnotenia kritérií: ponuky sa budú vyhodnocovať poradovým systémom. Ponuke
s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď.
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa
stanú neúspešnými ponukami.
22. Označenie ponuky:
Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať
nasledovné údaje:
- názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
- Obchodné meno a adresu uchádzača
- Označenie „ SÚŤAŽ - neotvárať“
- Označenie heslom zákazky: „K o n ta jn e ry“
23. Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady:
-

Návrh na plnenie kritéria (podpísaný a opečiatkovaný)
Špecifikácia a parametre ponúkaného tovaru
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu (podľa bodu č. 16. tejto
výzvy)
Návrh kúpnej zmluvy (vyplnený v súlade s predkladanou ponukou, podpísaný
a opečiatkovaný)

Združenie obcí VIESKY,
Radošovce 1BB, 9QB 63 Radošovce
24. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31. decembra 2020
25. Ďalšie inform ácie verejného obstarávateľa:
1. V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je
možné v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz
zameniť za ekvivalent.
2. Komunikácia súvisiaca s vysvetlením súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk podľa zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční výhradne listinne
na kontaktnom mieste.
3. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého 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.
4. Zhotoviteľ sa zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP na to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :

Ing. Vladimír Kočárik - predseda Združenia obcí VIESKY

Výzva zo dňa: 30. apríla 2019
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
1. Návrh kúpnej zmluve
2. Návrh na plnenie kritéria
3. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (predloha)
4. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (predloha)
5. CD so súťažnými podkladmi

Príloha č. 1 Návrh Kúpnej zmluvy
Kontajnery

Združenie obcí VIESKY
Združenie obcí VIESKY, Radošovce 188,
908 63 Radošovce

NÁVRH

KÚPNA ZMLUVA č .
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 5 1 3 /1 9 9 1 Zb. v znení
neskorších predpisov, Obchodný zákonník,
na dodanie tovaru

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'alej len „kupujúci")

Združenie obcí VIESKY
Radošovce 188, 908 63 Radošovce
37847465
2022513251
Ing. Vladimír Kočárik - predseda Združenia obví VIESKY
Prima banka Slovensko, a.s.
SK83 5600 0000 0027 1990 1001

a
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'alej len „predávajúci")

Článok I
Predm et zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať
tovar uvedený v bode 3 tohto článku riadne a včas a dodaný tovar odovzdať v čase
a mieste uvedenom v článku II tejto zmluvy.
2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku III
tejto zmluvy a poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na riadne a včasné
dodanie tovaru.
3. Tovarom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodanie Kontajnera 10m3 v pošte 20ks
a kontajnera 5m3 otvoreného v počte 5ks.

Článok II
Čas a miesto plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar Kontajner 10m3 v počte 20ks
a kontajner 5m3 v počte 5ks na základe doručenej záväznej objednávky zo strany
kupujúceho, v ktorej bude určený čas a miesto na dodanie tovaru.

Príloha č. 1 Návrh Kúpnej zmluvy
Kontajnery

Združenie obcí VIESKY
Združenie obcí VIESKY, Radošovce 188,
908 63 Radošovce

2. Predávajúci je povinný odovzdať tovar prostredníctvom svojho konateľa alebo zástupcu
pre odborné záležitosti, príp. iného povereného zamestnanca.
3. Kupujúci prevzatie a prehliadku tovaru potvrdí predávajúcemu podpísaním dodacieho
listu, vydaním písomného potvrdenia.
4. Odovzdaním tovaru nadobúda kupujúci k nemu vlastnícke právo a prechádza na neho
nebezpečenstvo škody na tovare.
5. Trvanie zmluvy do 31.12.2020
6. Lehota plnenia: Termín dodania do 90 pracovných dní od doručenia záväznej
objednávky.

Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo, ktorá j e
Eur bez DPH, t.j.
................... Eur s DPH (slovom
).Cenu sa kupujúci zaväzuje
predávajúcemu uhradiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 60 dní po
vystavení faktúry na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Názov tovaru

Počet
ks

Kontajner 10m3

20

Kontajner 5m3

5

Cena za 1 ks Cena spolu bez
bez DPH v Eur
DPH v Eur

Cena spolu
s DPH v Eur

Článok IV
Zodpovednosť za vady tovaru
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho odovzdania kupujúcemu
dohodnuté vlastnosti podľa tejto zmluvy a spĺňa všetky požadované technické
parametre.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia
kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Predávajúci zodpovedá aj za vady tovaru vzniknuté po odovzdaní tovaru, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru. Záručná doba je dohodnutá na obdobie 24
mesiacov.
Vady predmetu plnenia, ktoré má tovar v čase prevzatia, musí kupujúci reklamovať
písomne u predávajúceho v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Pri
predávanom tovare, na ktorý predávajúci poskytuje záruku, je kupujúci povinný vady
akosti reklamovať do 7 pracovných dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej
lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje: číslo Kúpnej zmluvy,
druh dodaného tovaru, dátum dodania tovaru, opis vady tovaru a ako sa prejavuje.
Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu nárokov z vád tovaru sa vzťahujú ustanovenia
§ 436 až § 441 Obchodného zákonníka.
Kupujúci má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov:
odstránenie vád opravou tovaru, ak je tento opraviteľný, dodanie náhradného tovaru,
ak tovar nie je opraviteľný.
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Článok V
Ostatné dojednania
1. Predávajúci Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoivek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť' im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim
a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných
postupov.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre predávajúceho a 2
vyhotovenia pre kupujúceho.
Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
Obe strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli je j a na znak súhlasu
s je j obsahom pripájajú svoje podpisy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni je j zverejnenia.

V Radošovciach, dňa

kupujúci

Príloha: Špecifikácia a parametre tovaru

predávajúci

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:
Kontajnery
Obchodné meno,
resp. názov uchádzača:

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

Adresa, resp. sídlo uchádzača:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
*Som / Nie som platcom DPH
Kontaktná osoba:
Kontakt:
E-mail:

Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH za celý predmet
zákazky

P.Č.

Kr ité r iu m

Ná v r h u c h á d z a č a
(V € VRÁTANE DPH)

1.

Celková cena s DPH za celý predmet
zákazky

...................................(vyplní uchádzač)

Požiadavky verejného obstarávateľa:
Uchádzač m usí vyplniť uvedenú tabuľku „Návrh na plnenie kritéria“ v príslušnej uvedenej jednotke
číselnou hodnotou, nie odkazom na údaje uvedené v ponuke. Uchádzač uvedie navrhovanú cenu
celkom vrátane DPH, ktorá m usí byť zhodná s cenou uvedenou v návrhu zmluvy o dielo.

Pečiatka a podpis:

.....................................................................................................
/osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača/

V ............................, dňa :

*nehodiace sa preškrtnite

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodné meno uchádzača:
IČO:
zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky
„Kontajnery“ (ďalej len „zákazka") vyhláseného verejným obstarávateľom Združenie obcí
VIESKY,

Radošovce 188, 908 63 Radošovce,

IČO: 37847465 (ďalej len „verejný

obstarávateľ") výzvou na predloženie ponuky z dňa 30.04.2019

čestne vyhlasujem, že
spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ....................d ň a ................ 2019

osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV

Obchodné meno uchádzača:
IČO:
zastúpený

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky
„Kontajnery“ (ďalej len „zákazka") vyhláseného verejným obstarávateľom Združenie obcí
VIESKY,

Radošovce 188, 908 63 Radošovce,

IČO: 37847465 (ďalej len „verejný

obstarávate!’") výzvou na predloženie ponuky z dňa 30.04.2019

čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba") akékoľvek aktivity, ktoré by
mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

V ..................... d ň a .................2019

osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača

