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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Obec Hruštín
IČO: 00314501
Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
Slovensko
Kontaktná osoba: Stela Kubicová, prednostka
Telefón: +421 435577111
Email: ocuhrustin@stonline.sk
Fax: +421 435521131
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hrustin.ocu.sk/sk2/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4885
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.hrustin.ocu.sk/sk2/-verejne-obstaravanie;https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4885
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS
IČO: 46708031
Borova 3295/36 , 010 07 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Moravčík
Telefón: +421 905867168
Email: moravcik.ivo@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
Obec Hruštín
IČO: 00314501
Kultúrna 468/2 , 029 52 Hruštín
Slovensko
Kontaktná osoba: Stela Kubicová, prednostka
Telefón: +421 435577111
Email: ocuhrustin@stonline.sk
Fax: +421 435521131
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.hrustin.ocu.sk/sk2/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4885
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Referenčné číslo: 30/08/2018
Hlavný kód CPV
39234000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov pre obec Hruštín vrátane dopravy na určené miesto.
Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
113 966,67 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
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II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Dodatočné kódy CPV
60000000-8
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obecný úrad, Kultúrna 409, 029 52 Hruštín
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie záhradných kompostérov vrátane dopravy na miesto určenia s nasledovnými
špecifikáciami:
-

počet 1 000 ks,
minimálny objem 1 000 l, maximálny objem: 1 100 l
hrúbka steny kompostéra minimálne 7 mm,
váha kompostéra minimálne 28 kg,
uzatvárateľná plastová nádoba, bez dna
veko s mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu,
vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien,
použitý materiál obsahuje min. 50%-ný podiel recyklovanej zložky,
materiál je UV stabilizovaný,
teplota stabilizovania od - 40 C do + 80 C,
vyberanie kompostéra dvierkami otváranými na každej strane,

Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie s
určenými minimálnymi obsahovými náležitosťami. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
113 966,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 310011K841
II.2.14)Doplňujúce informácie
Operačný program Kvalita životného prostredia, Výzva OPKZP-PO1-SC111-2017-23, Prioritná os: 1. Udržateľné
využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje
dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f) tohto zákona.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných
v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
5. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b)
a c) zákona o verejnom obstarávaní, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
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6. Uchádzač môže preukázať splnenie určených podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods.
5 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie uchádzača v
zozname hospodárskych subjektov, v prípade ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f), ods. 4 a
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní.
8. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
9. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vo verejnom
obstarávaní za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
10. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží doklady týkajúce sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne, bude uchádzač zo súťaže vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná
námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný
obstarávateľ môže podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní kedykoľvek v priebehu verejného obstarávania
písomne požiadať uchádzača o predloženie dokladov nahradených JED.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Uchádzač predloží v ponuke informácie, doklady a dokumenty podľa:
1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady z dôvodu overenia predchádzajúcich
skúseností uchádzača s dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
2. § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ overí z predložených podkladov, či tovar ponúkaný uchádzačom spĺňa
technické požiadavky z pohľadu určených charakteristík a materiálových vlastnosti slúžiacich účelu na predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Uchádzač za účelom preukázania splnenia podmienky účasti predloží katalógové resp. technické listy výrobku alebo
certifikáty výrobku, z ktorých bude zrejmý názov výrobcu, typové označenie výrobku a podiel recyklovanej zložky vo
výrobku.
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby
podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 34 tohto zákona jednotným európskym dokumentom (JED). Ak uchádzač preukazuje
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 tohto zákona, JED
obsahuje informácie aj o tejto osobe. Verejný obstarávateľ môže podľa § 39 ods. 6 tohto zákona kedykoľvek v priebehu
verejného obstarávania písomne požiadať uchádzača o predloženie dokladov nahradených JED.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Do
zoznamu musí byť zahrnutá aspoň jedno dodanie tovaru, ktoré bude rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky v zmluvnej cene viac ako 80 000 EUR bez DPH.

III.2)

Uchádzač k uvedenej dodávke tovaru priloží referenciu, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ uzná aj referenciu na dodávku tovaru, ktorej časť bola uskutočnená v období predchádzajúcich
troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania za predpokladu, že preukáže plnenie v požadovanom finančnom
objeme v období predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
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III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.09.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2019
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.09.2018 12:00
Miesto: Zasadačka Obecného úradu, Kultúrna 409, 029 52 Hruštín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť
na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, na vyššie uvedenom
mieste a čase.
Oprávnené osoby: uchádzač (fyzické osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba), resp. splnomocnený uchádzač.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom ich uverejnením vo svojom profile
zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (podľa bodu I.3 tejto výzvy). Verejný obstarávateľ odporúča
všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u
kontaktnej osoby, a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby: moravcik.ivo@gmail.com. V registračnom e-maile
záujemca uvedie: identifikačné údaje záujemcu (názov, sídlo, kontaktná osoba, tel. a e-mailový kontakt), identifikáciu
obstarávania (názov zákazky, značka zákazky podľa Vestníka VO) a informáciu o prevzatí súťažných podkladov s
uvedením dňa.
2. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že za včas doručenú požiadavku na vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v
písomnej forme najneskôr do 3 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vysvetlenie súťažných
podkladov alebo výzvy na predkladanie ponúk zverejní verejný obstarávateľ na svojom profile zriadenom na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie a stránke verejného obstarávateľa v lehote podľa § 114 ods. 8 zákona o
verejnom obstarávaní.
3. Verejný obstarávateľ využíva prechodné ustanovenie § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa
komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní môže uskutočňovať prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo ich kombináciou.
4. Lehota viazanosti ponúk sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť. Verejný obstarávateľ oznámi predĺženie lehoty
uchádzačom písomne.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle vysokých
ponukových cien uchádzačov a zrušiť verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak
najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet
zákazky (t.j. predpokladanú hodnotu zákazky).
6. Verejný obstarávateľ sprístupni JED uverejnením v profile vo formáte .pdf .Uchádzač si môže stiahnuť formulár JED
vo formáte .rtf, ktorý umožňuje jeho priame vyplnenie na webovom sídle ÚVO. Údaje uvedené v časti I. JED vo formáte
.pdf si uchádzač prepíše do JED vo formáte .rtf .
7. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje požadované informácie o podmienkach účasti v časti IV. JED na
vyplnenie Globálneho údaju o podmienkach účasti.
8. Doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak to nie je uvedené inak.
9. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná uchádzač a uvedie ho do zoznamu
dodávok. Prepočet v prípade inej meny vykoná uchádzač kurzom ECB, vždy k 31.12. príslušného roka, za ktorý sa daný
finančný údaj vykazuje.
10. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR. Všetky ceny uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť aj v
elektronickej forme v xls. formáte alebo ekvivalente na dve desatinné miesta.
11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť všetky skutočnosti uvedené v ponuke uchádzača, najmä v zozname
dodávok tovaru bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

4/5

VI.5)

12. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním
zameraným na sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.08.2018
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