
 
 

 

                                      
 

Obec Streda nad Bodrogom   
Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom  

_________________________________________________________________________________ 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 

 
 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Príručky pre verejné obstarávanie, SO pre OP-KŽP – SaŽP, verzia 

5.0 z 25.03.2019   

 
Obec Streda nad Bodrogom, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva na predkladanie ponuky v zmysle § 117 ZVO (okrem ods. 4) na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky s názvom:  

 
„OBSTARANIE ZÁHRADNÝCH KOMPOSTÉROV“ 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 
Názov verejného obstarávateľa:   Obec Streda nad Bodrogom  

Sídlo:    Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom   
Štatutárny zástupca:   Zoltán Mento, starosta obce  
IČO:   00331970    
Webové sídlo verejného obstarávateľa:  www.stredanadbodrogom.sk;     

 
2. MIESTO PREDKLADANIA PONUKY:   Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31    

3. PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky (rozsah a špecifikácia) je:  

Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto určenia a návod na 
použitie - informatívny leták) - dodávka záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO  pre projekt s 
názvom: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rozhanovce 
v rámci  OP – KŽP pre programové obdobie 2014 – 2020. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

39234000-1 – Škatule na kompost 
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
ŠPECIFIKÁCIA  PREDMETU ZÁKAZKY (MINIMÁLNE KVALITATÍVNE POŽIADAVKY) 

 
Názov:  Záhradný kompostér  
Množstvo:    668 kusov  
 

Technické parametre Jednotka Minimum Maximum Presná 
hodnota 

Objem kompostéra  l 950 1000   

Hrúbka steny kompostéra  mm 6   

Váha kompostéra  kg 21   

Funkčné, výkonnostné vlastnosti 
a charakteristiky 

Hodnota/charakteristika 

Materiálové prevedenie  Uzatvárateľná plastová nádoba bez dna 
s prevzdušňovacími otvormi   

použitý materiál s obsahom min. 50% - ný podiel 
recyklovanej zložky  

UV stabilizovaný materiál 

Teplota stabilizovania minimálne od - 40°C do + 
80°C 
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Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 
 

Typ zmluvy: 
kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka v platom 
znení 

Miesto určenia dodanie predmetu zákazky: Sídlo verejného obstarávateľa  

Záruka:   
min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 
dodávky 

Cena predmetu zákazky:   
Súčasťou jednotkovej ceny za jednotlivé kompostéry je 
cena za dopravu na miesto určenia a cena za dodávku 
návodu (informatívneho letáku)   

Iné:  

Súčasťou dodávky jednotlivých kompostérov bude 
návod na obsluhovanie kompostérov a informácie o 
správnom kompostovaní (minimálne  požiadavky  na 
návod sú uvedené v samostatnej prílohe).  

 

 Obsah informatívneho  letáku - Návod na obsluhu:  
 Odporúčaná veľkosť letáku je formát A4 
 Leták má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť, t. j. pre všetky 

vekové skupiny obyvateľov,  
 Minimálne požiadavky, čo musí predmetný leták obsahovať, aby bolo zabezpečené správne použitie 

kompostovacieho zásobníka: 

 Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku - v predmetnom bode je potrebné 

uviesť vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie 

 Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku - v predmetnom bode je 

potrebné uviesť ako postupovať pri kompostovaní, napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť 
materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu 
vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď. 

 Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku - v tomto bode je 

potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachu kompostovaného materiálu, ako predchádzať 
nadmernému výskytu mušiek, atď. 

 Správne využitie hotového kompostu - stručný popis využitia hotového kompostu v 

domácnosti, resp. v záhrade. Výhody kompostovania. Dávkovanie kompostu 

Predpokladaná hodnota zákazky: 64 628,68 EUR bez DPH (na základe prieskumu trhu pre určenie PHZ)     
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec streda nad Bodrogom, sídlo verejného obstarávateľa  

Lehota dodania predmetu zákazky: Do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy 
(najneskôr do 10/2019)   

 
4. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude 
konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „ zmluvná 
cena“). 
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu 
podľa bodu 3. tejto výzvy    

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení:  
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní v ponuke.  
Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:  

- Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996  Z. z. o  
cenách,  vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena 
konečná, 

- Má sa za to, že zisk a režijné náklady sú súčasťou ceny uvedenej v ponuke.  
 

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky. 
 

6. VARIANTNOSŤ PONUKY: 
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Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky. V prípade, ak bude ponuka predložená vo 
variantoch, verejný obstarávateľ vylúči túto ponuku. 
 

7. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: nie je potrebná.  

8. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

1. Kúpna zmluva podľa § 409 a nás. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný 
zákonník)  

2. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje ŠF 
EÚ, požaduje, aby úspešný uchádzač/predávajúci strpel výkon kontroly a auditu v súlade so 
všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP s poskytovateľom príspevku.  

3. Zmluva sa uzatvára s tzv. odkladacím účinkom, t.j. nadobudnutie účinnosti zmluvy je 
naviazané na výsledok kontroly verejného obstarávania poskytovateľom pomoci resp. SORO. 
O výsledku kontroly Kupujúci bezodkladne oboznámi Predávajúceho. V prípade negatívneho 
výsledku kontroly má Objednávateľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania iného 
dôvodu a Predávajúci s takýmto odstúpením súhlasí. 

 
9. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY) 

1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, zo zdrojov ŠF EÚ – 
Operačný program Kvalita životného prostredia pre programové obdobie 2014 - 2020 a zo štátneho 
rozpočtu SR. 

2. Fakturácia sa uskutoční po odovzdaní a prevzatí tovaru. 
3. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia kupujúcemu.   

 

10. SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE PONUKY: bez úhrady sú súčasťou výzvy 
 

11. PODMIENKY ÚČASTI:  
a.  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1   

 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, ktorý  

 zodpovedá predmetu zákazky,    
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, 
v ktorom je uchádzač zapísaný.  

b. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 
12. VYSVETLENIE  

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov /hospodárskych subjektov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby 
verejného obstarávateľa uvedenej v bode 19. tejto výzvy najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím 
lehoty na predkladanie  ponúk.   

 
13. OBSAH PONUKY 

Ponuka uchádzača /pot. dodávateľa musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, 
alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:  

- Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČO, DIČ, 

štatutárny orgán, kontaktná osoba – telefón, email, 
- Návrh na plnenie kritéria – podpísaná oprávnenou osobou uchádzača (podľa vzoru v prílohe 

výzvy),  
- Špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru vrátane katalóg. listov, technických 

listov (resp. iný relevantný doklad) preukazujúce splnenie požiadaviek na jednotlivé 
požadované tovary v predmete zákazky, stanovených vo verejnom obstarávaní (podľa vzoru – 
príloha výzvy). 

  

14. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY  
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 21.06.2019 do 12.00 hod.  

Miesto predkladania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa:  
Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom  

Ponuka uchádzača bude doručená prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, musí byť 
vložená do neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:  
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- názov a adresa verejného obstarávateľa,  
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobytu  
           uchádzača,  
- heslo súťaže:  „Kompostéry“.  

 
15. POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK:  

Otváranie ponúk bude neverejné. 
Otváranie  ponúk dňa:  24.06.2019 

16. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY: 30.09.2019 

17. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK, PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA A SPÔSOB 
VYHODNOTENIA  

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR s DPH za dodanie 
tovaru podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh na 
plnenie kritéria – navrhovaná zmluvná cena“.  

2. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. 
mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe nimi predloženej ponuky. 

18. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ich ponuka 
splnila požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie 
ponúk.     
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
elektronicky.    

 
19. OSOBY URČENÉ PRE STYK S HOSPODÁRSKYMI SUBJEKTAMI:  

   Ing. Monika Bajužíková, poverená osoba  (vo vymedzenom rozsahu podľa oprávnenia) 
   Kontaktná adresa: INITED s.r.o. Gorkého 7, 071 01 Michalovce  
   Kontaktný email/tel: email: initedvo@gmail.com;  mob. + 421 907903482    
  

20. JAZYK A KOMUNIKÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že komunikácia a výmena informácií v 
tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v slovenskom (štátnom) jazyku  písomne 
prostredníctvom pošty,  iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov 
(emailom), alebo ich kombináciou. 
 

21. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

1. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 
znáša oslovený hospodársky subjekt, a to bez akéhokoľvek finančného nároku za účasť v 
zadávaní zákazky proti verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.   

2. Predložené ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie 
uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.  

3. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 
stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní 
zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli 
hospodárne. Pri výzve na predloženie ponuky oslovil viac hospodárskych subjektov na účel 
zadania zákazky a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. 
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje v súlade s princípom transparentnosti a tak, 
aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie úspešnému 
uchádzačovi/dodávateľovi boli primerane jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov 
verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.    

4. Na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona 
o verejnom obstarávaní.  

5. Verejný obstarávateľ nepožaduje v tomto zadávaní zákazky v ponuke predkladať návrh kúpnej 
zmluvy. Na predloženie návrhu kúpnej zmluvy verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, 
aby predložil návrh kúpnej zmluvy v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk a svojou 
ponukou.  

6. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý v čase uzavretia zmluvy nespĺňa 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO.  

7. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí v čase uzavretia 
zmluvy majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v súlade so zák. č. 
315/2016 Zz o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

8. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť tak, ako ich verejný obstarávateľ 
vyzve alebo v čase uzavretia nebudú spĺňať podmienky podľa 5. a 6., verejný obstarávateľ ich 
bezodkladne upovedomí, že s nimi nebude uzavretá zmluva, spolu s uvedením dôvodov. Verejný 

mailto:initedvo@gmail.com
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obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v 
poradí.  Ak uchádzač alebo uchádzači ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí neposkytnú súčinnosť 
tak, ako ich verejný obstarávateľ vyzve, verejný obstarávateľ ich bezodkladne upovedomí, že s 
nimi nebude uzavretá zmluva, spolu s uvedením dôvodov. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.     

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

  
 
 

Zoltán Mento, v.r. starosta obce 

 ..........................................................  
Štatutárny orgán verejného obstarávateľa 

 
Streda nad Bodrogom, dňa 07.06.2019  
 
  
Prílohy:   

1. návrh na plnenie kritéria – vzor  

2. špecifikácia a cenová ponuka ponúkaného tovaru – vzor  


