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Obec Dolná Strehová  

Obecný úrad Dolná Strehová, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová 

 

 

Záujemcovia 

  

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Dolná Strehová, 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Zberné nádoby“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dolná Strehová 

Sídlo:     Obecný úrad, Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová 

Štatutárny zástupca:    Ing. Ľuboslav Dobrocký 

IČO:          00 319 295  

DIČ:            2020472520 

IČ DPH:      neplatiteľ 

Tel.:            047/4897169, 4897210 

Fax:            047/4911499 

E-mail:        starosta@dolnastrehova.sk 

Internetová stránka:   www.dolnastrehova.sk 

Bankové spojenie:     VÚB, a.s., pobočka Veľký Krtíš 

Číslo účtu.:                    SK89 0200 0000 0000 0122 8402 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Elektronicky na adresu: iveta.hanka@gmail.com 

3. Kontaktná osoba pre obstaranie tejto zákazky: Ing. Iveta Danišová, poverená starostom Obce k realizácii verejného 
obstarávania 

4. Predmet obstarávania: Zberné nádoby  

CPV – 44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál 

 
Predmetom zákazky je nákup 7 kusov veľkokapacitných zberných nádob - kontajnerov, 9 kusov plastových zberných 

nádob. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva   

mailto:starosta@dolnastrehova.sk
http://www.dolnastrehova.sk/
mailto:iveta.hanka@gmail.com
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6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 Opis predmetu 
zákazky tejto Výzvy. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO  

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Dolná Strehová, zberný dvor  

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky : Do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutie účinnosti zmluvy. 

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky plánuje verejný obstarávateľ spolufinancovať z prostriedkov 
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít; Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej 
regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach; Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych 
domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania; Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1  
Názov projektu: Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová. 

11. Lehota na predloženie ponuky: 19.05.2020  

12. Spôsob predloženia ponuky: Elektronicky  

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia konečná cena predmetu zákazky v EUR, predložená v súlade 
s požadovanou špecifikáciou, opisom predmetu zákazky. U platiteľa DPH je konečná cena, cena vrátane DPH.  
Po vyhodnotení splnenia požadovaného predmetu a splnení podmienok účasti bude zostavené poradie ponúk 
zostupne podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou konečnou 
cenou predmetu zákazky.  
 

14. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

15. Rozdelenie predmetu obstarávania: Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet obstarávania. 

16. Obsah ponuky:   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
16.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria   

Vyplnená Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria tejto Výzvy, opečiatkovaná a podpísaná oprávnenou osobou 
uchádzača. 

Cena diela musí byť stanovená na predmet zákazky vo formáte:  
 ako cena celkom bez DPH,  
 výška a sadzba DPH a  
 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  
Súčasťou dodania požadovaného predmetu zákazky je aj doprava na miesto dodania a uvedenie do 
prevádzky, odskúšanie, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu obstarania a zaškolenie 
zamestnancov verejného obstarávateľa v súvislosti s obsluhou.  

16.2 Vyplnený podpísaný a opečiatkovaný návrh Kúpnej zmluvy – Príloha č. 2 Výzvy na predloženie cenovej 
ponuky 

16.3 Osobné postavenie  
- Verejný obstarávateľ overí oprávnenie uchádzača dodávať tovar v Obchodnom resp. Živnostenskom registri 

(OR,ŽR) na internete. Verejný obstarávateľ zároveň preverí v registri vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, 
či uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

17. Lehota viazanosti ponúk: Do 31.12.2020  

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení 
nemožno meniť ani dopĺňať. Prípadná oprava zrejmých chýb v písaní a počítaní, ktoré sa vyskytli v ponuke, je 
možná aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, a to na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie od verejného 
obstarávateľa. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; Do predmetu e-mailu, ktorým doručíte ponuky napíšte 
heslo: „ZBERNÉ NÁDOBY“ všetky požadované doklady musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, 
opečiatkované a naskenované vo formáte PDF.  

 Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 

piatich pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi 

v tejto lehote, že jeho ponuku neprijal. 
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 Verejný obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu 

konečnú cenu predmetu zákazky.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto Výzve; 

o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

o nebude predložená ani jedna ponuka. 

 Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 Ak sa v opise predmetu zákazky, technickej špecifikácii alebo inej dokumentácii týkajúcej sa technickej 

špecifikácie  uvádzajú údaje alebo odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 

patent, alebo typ, umožňuje sa uchádzačovi predložiť EKVIVALENT s rovnakými resp. lepšími parametrami. 

 

S úctou,  

 

..........................................................  

               Ing. Ľuboslav Dobrocký, v.r. 
                        starosta Obce 

V Dolnej Strehovej dňa 11.05.2020 
 
  
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy 
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria 

 
 
 
 
 
 


