
    
 

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
  

                                              ZÁKAZKA  NA DODANIE TOVAROV 

(v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ) 

Zberné nádoby pre Mesto Žiar nad Hronom 
 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 
Názov : Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo : Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00321125 
Telefón : 045-6787136,  
Fax: 045-6787155 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Vájová, Mgr. Lucia Šoucová 
e-mail : iveta.vajova@ziar.sk, lucia.soucova@ziar.sk 
 

2. Predmet zákazky:  Zberné nádoby pre Mesto Žiar nad Hronom 

Pre stanovenie predpokladanej hodnoty uvádzame nasledovné informácie:  
 
3. Opis predmetu zákazky : 

      Nákup zberných nádob na komunálny a triedený odpad vrátane dodávky na miesto určenia : Technické 

služby Žiar nad Hronom, a.s. , ul. SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom. Jedná sa o zberné nádoby 

v nasledovnom type, objeme, určenia a farebnom prevedení pri stanovenom množstve: 

Typ zbernej nádoby (objem, určenie, farebné 
prevedenie nádoby) 

Množstvo 

Zberná nádoba s kolieskami s brzdou 
Objem: 1 100 litrov 
Určenie: komunálny odpad 
Farba: čierna 

10 ks 

Zberná nádoba s kolieskami s brzdou, s úpravou veka na 
zber triedeného odpadu 
Objem: 1 100 litrov 
Určenie: plasty 
Farba: žltá 

10 ks 

Zberná nádoba s kolieskami s brzdou, s úpravou veka na 
zber triedeného odpadu 
Objem: 1 100 litrov 
Určenie: sklo 
Farba: zelená 

5 ks 

Zberná nádoba s kolieskami 
Objem: 240 litrov 
Určenie: tetrapaky 
Farba: oranžová 

10 ks 

Zberná nádoba s kolieskami 
Objem: 240 litrov 
Určenie: kovy 
Farba: červená 

10 ks 

Zberná nádoba s kolieskami 
Objem: 120 litrov 
Určenie: plasty 
Farba: žltá 

10 ks 

Zberná nádoba s kolieskami 
Objem: 120 litrov 
Určenie: papier 
Farba: modrá 

10 ks 
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 4.     Miesto a termín dodania predmetu zákazky  :    

             4.1 Miesto: Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. , ul. SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom.  
       4.2 Termín dodania : do 15.novembra  2014 
 

      5.     Predpokladaná hodnota zákazky  
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je : 5 249 € bez DPH 

     

6.    Komplexnosť dodávky 
      Rozdelenie na časti – NIE 
     

  7.   Variantné riešenie : Neumožňuje sa. 
 

  8.   Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
    8.1  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa   

vyčlenených na tento účel. 
          8.2 Zálohové platby, ani preddavky sa neposkytujú. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej 

preukázateľného doručenia objednávateľovi. 
          8.3.Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi    

predpismi. 
 
       
 

9.       Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
               Osobné postavenie : 

- § 26 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží  neoverenú fotokópiu 
dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  (podľa § 
26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 25/2006 Z.z.), v ktorom preukáže, že je 
oprávnený poskytovať predmet zákazky 

- § 29 zákona o verejnom obstarávaní – certifikát kvality, ktorým sa preukazuje splnenie noriem 
zabezpečenia kvality 

 
 

10.     Uplynutie lehoty  na predkladanie cenových ponúk: 
     a) lehota na predkladanie ponúk  - dátum :  20.10.2014 čas : do 10:00 ho doručenie poštou na adrese 

uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne  na tej istej adrese,        v uzatvorenom obale označenom  
„Prieskum trhu – „Zberné nádoby pre mesto Žiar nad Hronom“-  NEOTVÁRAŤ. 

     b) e-mailom na adresu iveta.vajova@ziar.sk 
     c) ponuky sa  predkladajú v slovenskom jazyku a  €.                        

         
11.       Spôsob stanovenia ceny: 
            Cena za predmet zákazky  musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Záujemca je povinný do celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné 
náklady spojené s poskytnutím služby.  

      Navrhovaná  cena musí byť stanovená  ako cena maximálna a vyjadrená v (€) za celý predmet zákazky. 
             V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( zákona č.  

18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ). 
 

12.        Kritéria na hodnotenie ponúk : 
Verejný obstarávateľ bude  vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) – najnižšej ceny .  

Kritériom na posúdenie predmetu zákazky je : 
- najnižšia cena celkom spolu v €  bez DPH za predmet zákazky  
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 Úspešným uchádzačom  sa stane uchádzač, ktorý splnil podmienky  účasti  a predložil ponuku 

s najnižšou navrhovanou  celkovou cenou  spolu v €  bez DPH za predmet zákazky – „Zberné nádoby 

pre mesto Žiar nad Hronom“. 

 13.  Lehota viazanosti ponúk: 
             Do 31.12.2014 
 
      14.   Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:  

         Zmluva ani návrh sa v ponuke nemusí predložiť. Uzatvorí  sa  s úspešným uchádzačom  na základe 
potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovaru. 

15.   Zábezpeka ponúk: 

       Nepožaduje sa 

      16.   Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

  Zákazka  nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

 
 17.   Ďalšie informácie: 
  V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou  (§9 ods. 9 zákona č.  
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) nie je možné podať námietky. 
               

 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, 14.10.2014  
 
                                                                                                      Ing. Mariana Páleníková 
                                                                                                      prednostka 

 

 

 

Príloha :  1. Návrh na plnenie kritérií 

 
 
 

                                                                                                                                  
 

                                           
 

 
 



    
 

 
 

 


