Obec Spišský Štiavnik
HORNÁDSKA 241, 059 14 SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa §
7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie:
Obec Spišský Štiavnik
Sídlo organizácie:
Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Štatutár:
Bc. Mária Kleinová, starostka obce
Identifikačné číslo:
00326569
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Záhradné kompostéry pre obec Spišský Štiavnik
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania 60 ks záhradných kompostérov cca 900 l, v zmysle
popisu.
Kompostér
Počet
Objem kompostéra
Váha
Hrúbka steny

60 ks
Od 890 do 910 l
Min. 25 kg
Min. 5 mm

Odolný voči teplotám

od - 40˚C do + 80˚C

materiál

Min. 50 % recyklovaný HDPE

Ďalšie požiadavky:
Materiál

HDPE, materiál musí byť ÚV stabilný

Vetranie

Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním, so systémom
zabraňujúcim upchávaniu vetracích otvorov biologickým odpadom
zvnútra kompostéra
Pánty, s mechanizmom (poistkou) proti samovoľnému otvoreniu ako aj
vetru
Predmetom je dodanie tovaru priamo do obce.
Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na
obsluhovanie kompostérov a brožúra správneho kompostovania

Veko (poklop)
Obsluha

Pokiaľ je v dokumentácii alebo týchto podkladov uvedený konkrétny výrobok alebo značka, uchádzač môže
oceniť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.

Spoločný slovník obstarávania:
39234000-1 - Škatule na kompost; 60000000-8
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obce Spišský Štiavnik
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 6.048,00 EUR bez DPH EUR bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust. § 5
zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená
v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách.
Tabuľka pre stanovenia ceny:
Cena celkom
DPH 20 %:
Cena celkom:

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €
xxxxxxxx € s DPH

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.
Trvanie zmluvy:
Obdobie: 30 dní od účinnosti zmluvného vzťahu. Objednávka nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Typ zmluvy:
Objednávka
Zdroj finančných prostriedkov:
Financovanie predmetu zákazky bude z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe mesačných faktúr. Splatnosť faktúry bude 30 dní
odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
Variantné riešenie: Nie.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa odporúča . V prípade záujmu
kontaktujte kontaktnú osobu verejného obstarávateľa.

Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
3.
PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Ponukový list s identifikačnými údajmi uchádzača, t.j. s obchodným menom, adresou sídla uchádzača, meno a
priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH kontaktné
telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača. (Ponukový list príloha č. 1 výzvy)

2. Uchádzač redkladá (min. kópiu) dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky a to:
a. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ ), alebo
b. výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
c. Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné
rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2019 do 9:00 hod
Uchádzač predloží ponuku mailom, resp. v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na kontaktnú adresu verejného obstarávateľ a to v lehote na predloženie ponúk, pričom
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu (viď. čl. 1 tejto výzvy,
t.j. LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava, mail: info@ledas.sk).
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať“
4. Označenie heslom súťaže: „Záhradné kompostéry pre obec Spišský Štiavnik“
Lehota otvárania ponúk: 23.07.2018 o 9:30 hod na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa.
Náklady na ponuku:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.08.2019.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%.
Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.

Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých
uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a)
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
b)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
c)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať
finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s
požiadavkami verejného obstarávateľa.
d)
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom mailom.
e)
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového
obmedzenia.
f)
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti povinnosť zápisu v registri konečných užívateľov výhod (povinnosť sa
vzťahuje pre uchádzača ale aj subdodávateľa s odvolaním sa na znenie zákona).
S pozdravom
Bc. Mária Kleinová, starostka obce

V Spišskom Štiavniku, dňa 15.07.2019
Prílohy:
1. Ponukový list

Príloha:
Ponukový list

Verejný obstarávateľ:

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Názov predmetu zákazky:
Záhradné kompostéry pre obec Spišský Štiavnik
Názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny orgán
(Zastúpený):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

Cenový návrh:

Počet ks

Názov

Záhradný kompostér



Cena za ks
v EUR bez DPH

Cena celkom
v EUR bez DPH

DPH (20
%)

Cena celkom
v EUR s DPH

60

Ak nie ste platca DPH, uvedenú skutočnosť uveďte.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)

