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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    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)
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

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva.

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Referenčné číslo:  30/08/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
39234000-1

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky malo byť dodanie záhradných kompostérov pre obec Hruštín vrátane dopravy na určené miesto. 
Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov

Verejný obstarávateľ vyhlási na predmet zákazky nové verejné obstarávanie.
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

60000000-8
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Obecný úrad, Kultúrna 409, 029 52 Hruštín

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky bolo 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 mali byť návody na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie s 
určenými minimálnymi obsahovými náležitosťami. Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená v súťažných podkladoch.

1/2



II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  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 IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
V.1)    Informácie o nepridelení zákazky

Zmluva/časť nebola pridelená:  § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Dôvodom zrušenia verejného obstarávania bolo predloženie len jednej ponuky. Verejný obstarávateľ očakával v procese
verejného obstarávania širšiu účasť uchádzačov s možnosťou výberu z viacerých predložených ponúk tak, aby získal
najefektívnejšie riešenie pre dodanie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ vyhlási na daný predmet zákazky nové
verejné obstarávanie. 
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy
sa nejedná ani o zelené verejné obstarávanie, ani o obstarávanie inovácií, ani o obstarávanie zamerané na sociálne
aspekty.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.09.2018
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