OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03,Uhorská Ves
Č.j. : 50/2022OcÚUV-32/2022

V Uhorskej Vsi, dňa 25.2.2022

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 verejnom obstarávaní“)
1.

Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Uhorská Ves
Sídlo: Uhorská Ves 53, 032 03 Uhorská Ves
IČO: 00315818
DIČ: 2020581684
Zastúpená : Vladimír Multáň, starosta obce
tel. č. :
0918840206
e-mail :
starosta@uhorskaves.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.uhorskaves.sk

2.

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
odpadu v obci Uhorská Ves

4.

Druh zákazky: Tovar
CPV: 392 340 000 – 1 Škatule na kompost

5.

Hlavné miesto uskutočnenia dodania tovaru :
Areál Zberného dvoru v Uhorskej Vsi Uhorská Ves č.53 , okres Liptovský Mikuláš

6.

Výsledok verejného obstarávania
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva, ktorej návrh tvorí prílohu súťažných podkladov.
Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ
uviedol v Prílohe č. 3.
Verejný obstarávateľ považuje zmluvné podmienky uvedené v Prílohe č.3 Výzvy za záväzné s výnimkou
zmien vo formálnych náležitostiach zmluvy a takých zmien, ktoré by pozíciu verejného obstarávateľa
(objednávateľa) oproti úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) zvýhodňovali. Zmluva nadobudne
platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa www.uhorskaves.sk.
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7.

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie 200 ks záhradných kompostérov o objeme
min. 1000 litrov určených na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a
200 ks BIO nádob o objeme 7 litrov.
Vyžaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požadované technické parametre (špecifikácia) záhradných kompostérov :
▪ objem: min. 1000 l
▪ hrúbka plastu min. 6 mm (v rámci vystuženia aj vyššia), nemôže byť nižšia
▪ dostatočný počet otvorov zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a požadovanú vlhkosť
▪ ventilačný systém (vnútorné rebrovanie) zabraňuje upchatiu vetracích otvorov
▪ kompost vyberateľný z každej strany
▪ vrchný poklop
▪ uzamykateľný poklop kompostéra kvôli vetraniu a zvieratám
▪ vyrobené z recyklovaného HDPE alebo PP, ktorý môže byť opäť recyklovaný
▪ materiál kompostéra obsahuje min 50 % recyklovanej zložky
▪ materiál kompostéra je UV stabilný
▪ nádoba kompostéra bez dna (z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikro-organizmov, červov
a dážďoviek)
▪ záruka min. 4 roky
▪ životnosť min. 12 rokov
▪ množstvo 200 ks
Požadované technické parametre (špecifikácia)BIO nádob :
▪ objem: 7 l
▪ materiál: plast (PP)
▪ min. rozmery (š x h x v): 250 mm x 200 mm x 200 mm
▪ UV stabilný materiál
▪ materiál odolný voči chemickým a biologickým prostriedkom
▪ možnosť zavesenia,
▪ dostatok otvorov pre dokonalé odvetranie odpadu
▪ redukcia obsahu odpadu vďaka odparovaniu tekutín
▪ záruka min. 2 roky
▪ životnosť min. 5 rokov
▪ množstvo 200 ks
Súčasťou dodávky musí byť aj návod na obsluhovanie kompostéra a BIO nádoby, technický, prípadne
produktový list tovaru. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.

Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky:
Dĺžka doby dodania je 4 týždne od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 22 640€ bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená ako priemer cien oslovených potenciálnych dodávateľov.
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet tejto zákazky bude financovaný z dotácie z Enviromentálneho fondu a z vlastných zdrojov
obstarávateľa. Platobné podmienky sú určené v návrhu „Kúpnej zmluvy“ – Príloha č. 3 úhrada za
dodanie predmetu zákazky bude realizovaná bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry za
kompletnú dodávku predmetu zákazky ako celku. Splatnosť faktúry je stanovená do 14 dní odo dňa jej
doručenia verejnému obstarávateľovi. Preddavok verejný obstarávateľ neposkytne. Faktúra musí spĺňať
náležitosti daňového a účtovného dokladu, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Predložením ponuky vyjadruje uchádzač súhlas so
zmluvnými podmienkami „Kúpnej zmluvy“ – Príloha č. 3. Účinnosť zmluvy je podmienená jej
zverejnením v zmysle platných predpisov a doručením správy z kontroly verejného obstarávania so
schvaľujúcim výkonom.
11. Podmienky účasti:
11.1 podľa §32 ods. 1 písm. e) Zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu,
11.2 podľa §32 ods.1 písm. f) Zákona – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči
verejnému obstarávateľovi preukazuje súhrnným čestným prehlásením o súlade – Príloha č.4 a verejný
obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na prístupných portáloch
verejnej správy www.oversi.sk
a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné
obstarávanie na www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html.
11.3 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) a u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) Zákona.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
12.1 Verejný obstarávateľ stanovuje nasledujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Kritérium č. 1 : celková cena za dodanie predmetu zákazky – uvedená v € bez DPH.
Kritérium č. 2 : maximálna doba dodania tovaru (od účinnosti kúpnej zmluvy) na určené miesto,
uvedená v kalendárnych dňoch.
12.2 Verejný obstarávateľ určil pre hodnotenie stanovených kritérií nasledovnú relatívnu váhu :
č. 1 : cena v € s DPH ....................................... max. počet 90 bodov (najnižšia navrhovaná cena)
č. 2: doba dodania ......................................... max. počet 10 bodov (najkratšia doba realizácie)
S Spolu
.. ........................................... max. počet 100 bodov
12.3 Spôsob vyhodnotenia kritérií :
12.3.1. Kritérium č. 1 : cena v € s DPH. Maximálny počet bodov pridelí hodnotiaci ponuke uchádzača s
najnižšou navrhovanou cenou za celý predmet zákazky vyjadrenou v € s DPH. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu navrhovanú cenu za celý predmet zákazky sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej
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ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľuje pre toto kritérium.
[ ( cenamin / cenanávrh ) x ( bodymax ) ]
Cena – min. - najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky, vyjadrená v € s DPH.
Cena – návrh - ďalšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky, vyjadrená v € s DPH.
Body – max. - maximálny počet 80 bodov.
Návrh na plnenie tohto kritéria musí byť uvedený kladným číslom na dve desatinné miesta. V
prípade ak uchádzač predloží návrh na plnenie kritéria v nulovej hodnote resp. inak, bude jeho
ponuka vylúčená.
12.3.2 Kritérium č. 2 : maximálna doba dodania tovaru:
Maximálny počet bodov pridelí hodnotiaci ponuke uchádzača s najkratším návrhom na dobu
dodania vyjadrený počtom kalendárnych dní. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu dobu dodania
predmetu zákazky sa vypočíta ako podiel najkratšej lehoty doby dodania predmetu zákazky platnej
ponuky a doby dodania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom
bodov, ktoré sa prideľuje pre toto kritérium.
[ ( doba realizácie najkratšia / doba realizácie návrh ) x ( bodymax ) ]
Doba realizácie – najkratšia - najkratšia lehota doby dodania predmetu zákazky, vyjadrená v
kalendárnych dňoch.
Doba realizácie - návrh - ďalšia navrhovaná lehota doby dodania predmetu zákazky, vyjadrená v
kalendárnych dňoch.
Body – max. - maximálny počet 20 bodov.
Návrh na plnenie tohto kritéria musí byť uvedený kladným číslom. V prípade, ak uchádzač predloží
návrh na plnenie kritéria v nulovej hodnote resp. inak, bude jeho ponuka vylúčená.
12.4

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z vyhodnotenia, budú vyhodnocované starostom obce len
podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v bode 12./ Každá platná ponuka sa bude hodnotiť
podľa údajov uvedených v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
12.5 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov podľa bodu
12.3/ za posudzované návrhy na plnenie kritérií, vypočítané na dve desatinné miesta. Po pridelení
príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované kritériá pre platnú ponuku, bude vykonaný súčet
pridelených bodov a zostavené poradie prvých troch úspešných uchádzačov.
12.6 V prípade, ak sa pri vyhodnocovaní ponúk dosiahne rovnaký výsledok minimálne u dvoch uchádzačov,
ktorých ponuky získajú najvyššie bodové hodnotenia t. j. rovnosti hodnotenia ponúk, o úspešnosti
ponuky rozhoduje vyšší počet bodov získaných za kritérium č.1.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní pri podaní ponuky. Pri uchádzačoch, ktorí
nie sú platcami DPH, bude hodnotená cena zákazky bez DPH.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa §3 zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
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Cena za predmet zákazky je konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
v súlade so súťažnými podkladmi.
13. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť doručená prostredníctvom e-mailu na adresu starosta@uhorskaves.sk do 07.03.2022
do 13:00h. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ
nebude prihliadať.
14. Spôsob predloženia ponúk:
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu starosta@uhorskaves.sk.
Ponuka musí byť predložená v PDF skenu (prípadne obrázku) podpísaných dokumentov. Do emailovej
správy uvedie heslo: „Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Uhorská Ves“.
Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu
poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejný
obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických
alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne).
V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná
vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva resp. inú zákonnú formu
spolupráce fyzických alebo právnických osôb. Zo vzťahu musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené
vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci
členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
15. Požadovaný obsah ponuky:
15.1. Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria - podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných
údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu
celkom – Príloha č.1
15.2 Čestné prehlásenie - vypracované podľa Prílohy č. 2, ktoré bude podpísané uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.
15.3 Návod na obsluhovanie kompostéra nádoby, technický, prípadne produktový list k ponúkanému
tovaru, resp. web stránka kde si tieto údaje môže verejný obstarávateľ preveriť
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny;
to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť predložená v
čitateľnej podobe.
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17. Podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa pre zabezpečenie predmetu zákazky:
• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na
ohliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez
ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania – prieskumu.

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo
možné ich predvídať.

• Verejný obstarávateľ môže doplniť výzvu na predkladanie ponúk, požiadať uchádzača o vysvetlenie
alebo doplnenie ponuky. Žiadosť o vysvetlenie bude doručená na kontaktný email a telefonicky bude
jej prijatie overené. Vysvetlenie ponuky doručí na kontaktný e-mail : starosta@uhorskaves.sk, oslovený uchádzač do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie.

• Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ sa zaviazal strpieť výkon kontroly/ auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež poskytnúť potrebnú súčinnosť v súlade
s návrhom kúpnej zmluvy.

Vladimír Multáň, v. r.
starosta
Súťažné podklady tvorí:
Výzva na predloženie ponuky s prílohami
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje a návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Čestné prehlásenie uchádzača
Príloha č. 3 - Návrh Kúpnej zmluvy
Harmonogram verejného obstarávania :
a.) Verejné obstarávanie: 02-03/2022
b.) Zverejnenie v na web stránke obce: 25.02.2022
c.) Odoslanie výzvy min. trom záujemcom : 25.02.2022
d.) Predloženie ponuky: 07.03.2022 do 13:00 hod.
e.) Otváranie a vyhodnotenie ponúk predpoklad do termínu : 10.03.2022
f.) Elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom predpoklad : do 10.03.2022
g.) Rokovanie o podmienkach zmluvy a podpis zmluvy : predpoklad do 16.03.2022
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