OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416, 956 05 Radošina

Ako verejný obstarávateľ podľa §6 odsek 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) realizuje výber na dodávateľa tovaru na zákazku s predmetom
„Nákup kontajnerov na triedený zber skla, plastov, kovových obalov, papiera ,
opotrebovaných pneumatík a informačných letákov“ s predpokladanou hodnotou
zodpovedajúcou zákazke zadávanej podľa § 9 ods. 9 ZVO.
Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru na zákazku s predmetom:

„Nákup kontajnerov na triedený zber skla, plastov, kovových obalov,
papiera, opotrebovaných pneumatík a informačných letákov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Radošina
IČO:
00311014
DIČ:
2021315560
Sídlo organizácie:
Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Internetová adresa: http://www.radosina.sk/
Telefón:
038 53 98 184
starosta@radosina.sk
e-mail:
Identifikácia realizátora verejného obstarávania:
Názov:
E-aukcie, s.r.o,
IČO:
44980515
DIČ:
2022892641
Sídlo organizácie:
Svoradova 1, 811 03 Bratislava
Internetová adresa: http://www.dobryvyber.sk/
Kontaktná osoba:
Barbora Bíziková
Telefón:
0901702111
e-mail:
bizikova@dobryvyber.sk
2. Názov zákazky:
Nákup kontajnerov na triedený zber skla, plastov, kovových obalov, papiera,
opotrebovaných pneumatík a informačných letákov.
3. Kód CPV
34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
4. Opis zákazky:
Verejný obstarávateľ Obec Radošina plánuje v priebehu roku 2014 realizovať nákup
kontajnerov na zber skla, plastov, kovových obalov, papiera, opotrebovaných
pneumatík a informačných letákov v rámci projektu „Intenzifikácia triedeného zberu
plastov, papiera a skla a zavedenie zberu kovových obalov a opotrebovaných
pneumatík v obci Radošina“, ktorého realizácia bola podporená dotáciou
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z prostriedkov Recyklačného fondu. Kontajnery musia spĺňať minimálne požiadavky
uvedené v nasledovnej technickej špecifikácii, pričom ponuka uchádzača musí
obsahovať všetky náklady spojené s označením zberných nádob a dopravou. Záručná
doba na dodaný tovar minimálne 24 mesiacov:
TECHNICKÉ PARAMETRE:
1. Kontajner 1 100 l na triedený zber skla – 3 ks
Rozmery:
Výška celková 1460mm
Šírka celková 1360mm
Hĺbka celková 1050mm
Vhadzovací otvor 2xkruhový priemeru 200mm s uzatváracou gumenou manžetou.
Farba: celofarebné prevedenie - zelená
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
Hrúbka plechu – zosilnená od 1,25 do 3mm Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200mm,
nosnosť kolieska 205kg, 2 sú vybavené brzdou, Nosnosť-440kg , Hmotnosť – 110135kg
2. Kontajner 120 l na triedený zber plastov – 138 ks
Farba: celofarebné prevedenie - čierna
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
3. Kontajner 120 l na triedený zber papiera – 70 ks
Farba: celofarebné prevedenie - modrá
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
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4. Kontajner 120 l na triedený zber skla – 219 ks
Farba: celofarebné prevedenie - zelená
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
5.Kontajner 120 l na triedený zber kovových obalov – 53 ks
Farba: celofarebné prevedenie - hnedá
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
6. Kontajner ramenový 5m3 otvorený na triedený zber opotrebovaných
pneumatík
(KAB-5m3 ) – 1 ks
Rozmery kontajnera: dĺžka 3600x šírka1800x výška1280mm
Kontajner je celozváraný !!!
Hmotnosť: 600 kg
Nosnosť: 6000 kg
Kontajner je vyrobený podľa normy DIN 30720
Podlaha kontajnera je z plechu hr. 4mm a bočné steny a čelá sú z oceľového plechu hr.
3mm vodotesne zvarené.
Kontajner požadujeme v symetrickom, alebo asymetrickom prevedení.
Vysýpacie háky na oboch stranách kontajnera
Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým
nástrekom (aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x
základným syntetickým nástrekom a 2x vrchným syntetickým nástrekom odtieň RAL.
7. Informačné letáky – 500 ks
Formát: minimálne C5, plnofarebný, papier: 135 g ONL
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5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Radošina
6. Lehota dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky najneskôr do troch
mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy.
7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 16 900,-€ bez DPH
8. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky a jednotkové ceny
predmetu zákazky, ktoré vyplní do Návrhu na plnenie kritérií, ktorý je predložený
verejným obstarávateľom a tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Uchádzač neupravuje resp.
nemení znenie návrhu, iba vyplní polia určené verejným obstarávateľom.Ponuková
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
9. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Recyklačným fondom
a z rozpočtu obce Radošina vo výške najmenej 5% celkovej ceny zákazky. Lehota
splatnosti faktúr bude 30 dní. Ďalšie údaje o financovaní sú uvedené v Návrhu kúpnej
zmluvy v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
10. Obsah a spracovanie ponuky:
Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na
trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem
o účasť vo verejnom obstarávaní. Uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, právnická
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné
práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
11. Predložená ponuka musí obsahovať:
11.1 Vyplnený formulár - Návrh na plnenie kritérií je uvedený v prílohe
č. 1 tejto výzvy.
11.2 Doklad o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku
v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej kópii
Ak ponuka uchádzača nebude úplná bude požiadaný o doplnenie, ak ani po
požiadaní nedoplní doklady požadované verejným obstarávateľom, nebude
ponuku takéhoto uchádzača vyhodnocovať.
12. Lehota na predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku osobne alebo doporučene poštovou zásielkou najneskôr
dňa 18.02.2014 do 15:00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretej obálke na adresu:
E-aukcie, s.r.o.
Svoradova 1
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811 03 Bratislava
Na obálke uveďte: „NEOTVÁRAŤ – Kontajnery a informačné letáky“
14. Kritériá vyhodnotenia ponuky:
• Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky (podľa Návrhu na plnenie
kritérií)
15. Oznámenie výsledku:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok zadávania zákazky uchádzačom písomne.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
v prípade, ak cena ponuky uchádzača prekročí predpokladanú hodnotu zákazky.
S vybratým uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.
16. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2014
17. Kúpna zmluva bude predložená po vyhodnotení ponúk úspešnému uchádzačovi

Spracovala: Barbora Bíziková
V Radošine, dňa 06.02.2014
v.r. JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
1. Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača
Adresa sídla uchádzača
Kontaktná osoba uchádzača
(uveďte aj kontaktné údaje osoby poverenej zastupovať uchádzača)
Meno a priezvisko
Funkcia

2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH(v EUR vrátane DPH.) za celý predmet
zákazky: „Nákup kontajnerov na triedený zber skla, plastov, kovových obalov, papiera,
opotrebovaných pneumatík a informačných letákov.“

P. č.

1
2
3
4
5

6

7

Položka

Počet
ks

Kontajner 1 100 l na triedený
zber skla
Kontajner 120 l na triedený
zber plastov
Kontajner 120 l na triedený
zber papiera
Kontajner 120 l na triedený
zber skla
Kontajner 120 l na triedený
zber kovových obalov
Kontajner ramenový 5m3
otvorený na triedený zber
opotrebovaných pneumatík
(KAB-5m3 )

219

Informačné letáky

500

Jednotková
Cena
cena bez
celkom
DPH
bez DPH

20 %
DPH

3
138
70

53

1

Cena celkom za celý predmet zákazky v Eur bez DPH
20 % DPH
Cena celkom za celý predmet zákazky v Eur vrátane DPH
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Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.
Platca DPH: áno – nie
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
Uchádzač svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými podmienkami
uvedenými v návrhu kúpnej zmluvy a súhlasí s nimi.
V.........................dňa.............2014
–––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko a podpis zástupcu uchádzača
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Príloha č. 2
(Návrh zmluvy)
Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov v spojení s § 3 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
1. Zmluvné strany
1.1.
Identifikačné údaje predávajúceho
Názov:
Adresa:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Spoločnosť zapísaná v:
(ďalej len predávajúci)
1.2.
Identifikačné údaje kupujúceho
Názov:
Obec Radošina
Adresa:
Školská 416, 956 05 Radošina
Štatutárny zástupca:
JUDr. Marta Kolková
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu:
2222192/0200
IČO:
00311014
DIČ:
2021315560
(ďalej len kupujúci)
2. Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru
• Kontajner 1 100 l na triedený zber skla – 3 ks
• Kontajner 120 l na triedený zber plastov – 138 ks
• Kontajner 120 l na triedený zber papiera – 70 ks
• Kontajner 120 l na triedený zber skla – 219 ks
• Kontajner 120 l na triedený zber kovových obalov – 53 ks
• Kontajner ramenový 5m3 otvorený na triedený zber opotrebovaných
pneumatík
(KAB-5m3 ) – 1 ks
• Informačné letáky – 500 ks
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2.2.

Technická špecifikácia dodaného tovaru je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Miesto dodania

3.1.

Miestom dodania predmetu zmluvy je Obec Radošina, Školská 416, 956 05
Radošina.
4. Cena za predmet zmluvy

4.1.

Cena za predmet zmluvy v zmysle čl. 2 je nasledovná.
Cena bez DPH
20 % DPH
Cena s DPH

....................,- Eur z toho:
........................,- Eur
....................,- Eur

Jednotkové ceny jednotlivých tovarov, ktoré tvoria celkovú cenu za predmet
tejto zmluvy sú nasledovné.
Kontajner 1 100 l na triedený zber skla
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
20 % DPH
........................,- Eur
Cena s DPH
....................,- Eur
Kontajner 120 l na triedený zber plastov
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
20 % DPH
........................,- Eur
Cena s DPH
....................,- Eur
Kontajner 120 l na triedený zber papiera
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
20 % DPH
........................,- Eur
Cena s DPH
....................,- Eur
Kontajner 120 l na triedený zber skla
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
20 % DPH
........................,- Eur
Cena s DPH
....................,- Eur
Kontajner 120 l na triedený zber kovových obalov
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
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20 % DPH
Cena s DPH

........................,- Eur
....................,- Eur

Kontajner ramenový 5m3 otvorený na triedený zber opotrebovaných pneumatík
(KAB-5m3 )
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
20 % DPH
........................,- Eur
Cena s DPH
....................,- Eur
Informačné letáky
Cena bez DPH
....................,- Eur z toho:
20 % DPH
........................,- Eur
Cena s DPH
....................,- Eur
4.2.
4.3.

Cenou sa rozumie cena tovaru v Eur s DPH v mieste dodania.
Ceny sú spracované v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o cenách) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách. a sú záväzné počas platnosti zmluvy.

5. Termín dodania predmetu zmluvy
5.1. Tovar bude dodaný na miesto dodania podľa bodu 3.1, kde si kupujúci tovar
prevezme.
5.2. Termín dodania tovaru bude najneskôr do troch mesiacov odo dňa podpisu kúpnej
zmluvy.
6. Platobné podmienky
6.1 Fakturácia bude uskutočnená v Eurách bezhotovostný platobným stykom.
6.2 Predávajúcemu vzniká právo vystaviť daňový doklad v deň dodania tovaru na miesto
dodania alebo po dohode s Kupujúcim môže Predávajúci vystaviť zálohovú faktúru.
6.3 Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavený daňový doklad obsahoval všetky potrebné
náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 zákona č. 289/1995 Z.z. Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a
číslo objednávky kupujúceho a aby na každom daňovom doklade bol uvedený
telefonický kontakt na predávajúceho.
6.4 Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť daňový doklad, ktorý nebude obsahovať
náležitosti podľa čl. 6. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením originálu opraveného daňového dokladu
kupujúcim.
6.5 Kupujúci sa zaväzuje najneskôr v deň splatnosti uhradiť cenu za dodanie predmetu
zmluvy na základe daňového dokladu.
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6.6 Lehota splatnosti daňového dokladu je 30 dní od dátumu jej doručenia. V prípade, že
splatnosť daňového dokladu pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za úhradu
daňového dokladu sa považuje odpísanie účtovanej čiastky z účtu kupujúceho v
prospech účtu predávajúceho.
6.7 Kúpna cena za dodávku bude kupujúcim zaplatená po predložení týchto dokladov:
6.7.1
Daňový doklad predávajúceho v troch vyhotoveniach .
6.7.2
Dodací list s potvrdením kupujúceho, že prevzal tovar v mieste dodania,
pričom na dodacom liste musí byť zreteľný názov tovaru a počet kusov
prevzatého tovaru.
7. Záruky, vady tovaru
7.1.
7.2.
7.3.

Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov
Záručná doba dojednaná podľa ods. 7.1 začína plynúť odo dňa dodania a prevzatia
predmetu zmluvy.
V prípade reklamácie sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami
zákonač. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov .

8. Zmluvné pokuty
8.1

Ak kupujúci mešká s úhradou daňového dokladu predávajúceho v zmysle čl. 4.,
môže mu predávajúci účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej
sumy za každý deň omeškania.
9. Odstúpenie od zmluvy

9.1
9.2

9.3

Dohodou zmluvných strán.
Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že mu nebude poskytnutá
dotácia z Recyklačného fondu na realizáciu projektu „Intenzifikácia triedeného
zberu plastov, papiera a skla a zavedenie zberu kovových obalov a opotrebovaných
pneumatík v obci Radošina“ t.j. na predmet zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
10. Záverečné ustanovenia

10.1Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva
exempláre a predávajúci jeden exemplár.
10.2Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomnej dohody zmluvných
strán, pričom takáto zmena a doplnenie nesmie obsahovať také údaje, ktorými by sa
podstatným spôsobom menil predmet zmluvy, dopĺňali alebo menili podstatným
spôsobom podmienky dodania predmetu zákazky, zvyšovala sa cena plnenia.
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10.3Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
10.4Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú
zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany
nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
10.5Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: príloha č. 1 – Základné technické parametre
predmetu zmluvy
10.6Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov
obidvoch zmluvných strán
10.7Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia a
zmluvu na znak súhlasu podpisujú.

V........................., dňa ...............

V Radošine, dňa ...............

........................................
Predávajúci:

......................................
Kupujúci:
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Príloha č. 1 zmluvy

1. Kontajner 1 100 l na triedený zber skla – 3 ks
Rozmery:
Výška celková 1460mm
Šírka celková 1360mm
Hĺbka celková 1050mm
Vhadzovací otvor 2xkruhový priemeru 200mm s uzatváracou gumenou manžetou.
Farba: celofarebné prevedenie - zelená
Povrch – žiarovo zinkovaný podľa EN ISO 1461
Hrúbka plechu – zosilnená od 1,25 do 3mm Kolieska – 4 otočné kolieska, Ø 200mm, nosnosť
kolieska 205kg, 2 sú vybavené brzdou, Nosnosť-440kg , Hmotnosť – 110-135kg
2. Kontajner 120 l na triedený zber plastov – 138 ks
Farba: celofarebné prevedenie - čierna
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
3. Kontajner 120 l na triedený zber papiera – 70 ks
Farba: celofarebné prevedenie - modrá
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
4. Kontajner 120 l na triedený zber skla – 219 ks
Farba: celofarebné prevedenie - zelená
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
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hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
5.Kontajner 120 l na triedený zber kovových obalov – 53 ks
Farba: celofarebné prevedenie - hnedá
Rozmery:
Výška: 940mm
šírka 480mm
hĺbka 540mm
Výška nádoby po veko: 870mm
Objem: 120 l
Materiál: PE
Kolieska 200mm
6. Kontajner ramenový 5m3 otvorený na triedený zber opotrebovaných pneumatík
(KAB-5m3 ) – 1 ks
Rozmery kontajnera: dĺžka 3600x šírka1800x výška1280mm
Kontajner je celozváraný !!!
Hmotnosť: 600 kg
Nosnosť: 6000 kg
Kontajner je vyrobený podľa normy DIN 30720
Podlaha kontajnera je z plechu hr. 4mm a bočné steny a čelá sú z oceľového plechu hr. 3mm
vodotesne zvarené.
Kontajner požadujeme v symetrickom, alebo asymetrickom prevedení.
Vysýpacie háky na oboch stranách kontajnera
Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným syntetickým nástrekom
(aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným
syntetickým nástrekom a 2x vrchným syntetickým nástrekom odtieň RAL.
7. Informačné letáky – 500 ks
Formát: minimálne C5, plnofarebný, papier: 135 g ONL
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