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INPRO POPRAD, s.r.o. 
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad 

Č.j.: 537/2018                                                    V Poprade, dňa 27.11.2018 

 

 

Webstránka obce 

--------––––--––––––––––––------––––– 

 

VEC: Zadávanie zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“): zákazka na dodanie tovaru 

s názvom predmetu zákazky:  

           „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci 

Pohorelá – štiepkovač“ 

          - výzva na predloženie ponuky 
 

INPRO POPRAD, s.r.o.   ako   splnomocnený   zástupca    verejného  obstarávateľa:  Obec 

Pohorelá (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) na verejné 

obstarávanie zákazky na dodanie tovaru s názvom predmetu: 

     „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci  

Pohorelá – štiepkovač“ v zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, týmto   vyzýva    oprávne- 

ných dodavateľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre   daný predmet  

zákazky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec Pohorelá (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 „ZoVO“) (ako „splnomocniteľ“) 

Obecný úrad Pohorelá, Nová 392, 976 69 Pohorelá, okres Brezno 

Zastúpený:  Ing. Jana Tkáčiková, starostka                      

IČO: 00313696 

2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:  
predmetom zákazky je dodanie tovaru - predmetu zákazky s názvom:  

     „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci  

     Pohorelá – štiepkovač“ 
Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 ZoVO, 

   civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 ZoVO. 

3. Opis a rozsah predmetu zákazky:  
    Dodanie tovaru obci Pohorelá. Premetom zákazky je dodanie tovaru:  

    Mobilný štiepkovač drevnej hmoty  

    Technické požiadavky na predmet zákazky: 

 Počet kusov:    1 

Vyhadzovací komín:  otočný 360° 

Kolieska:                 4ks z toho 2ks otočné, brzdené  

Minimálny výkon  12 HP                   

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva (ďalej len „KZ“), ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote 

viazaností ponúk. Návrh KZ na základe výzvy predkladá len úspešný uchádzač. Prílohou 

KZ je cenová ponuka úspešného uchádzača. 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky:   do 7 510,28 € bez DPH  

6. Miesto dodania predmetu zákazky:   Obecný úrad Pohorelá 

7. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie 

zmluvy):  

termín dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím 

konaním:  

- do 4 týždňov odo dňa  doručenia výzvy na dodanie tovaru. Uchádzač môže v rámci 

ponuky a zmluvy ponúknuť verejnému obstarávateľovi aj kratšiu lehotu dodávky tovaru, 

ako je predpísaná maximálna lehota, nakoľko pri prípadnej rovnosti celkových 

ponukových cien predmetu zákazky dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom 

poradí rozhodne čo najkratšia lehota dodania predmetu zmluvy.   

8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy na predloženie ponuky.  

9. Financovanie predmetu zákazky: 

z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa a fondov EU. Fakturácia sa uskutoční 

v zmysle podmienok KZ Maximálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 60 dní odo 

dňa jej doručenia objednávateľovi. 

10. Lehota na predloženie ponuky: 

do 11.12.2018, 13:30 

11. Miesto predloženia ponuky:  
Ponuku doručiť písomne formou predpísanej návratky v listinnej forme na adresu: 
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad   

12. Spôsob predloženia ponuky: 

     Ponuku predložiť písomne formou návratky a jej príloh 

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

ponúk: 

kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena v € za celý predmet zákazky,  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou cenou. Poradie ostatných ponúk sa určí 

vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

Ak uchádzač predloží ponuku len časť zákazky bude jeho ponuka vylúčená. 

Pokiaľ by v ponukách dvoch alebo viacerých uchádzačov bola ponuková cena predmetu 

zákazky rovnaká, o výslednom poradí rozhodne kratšia lehota dodania tovaru oproti 

predpísanej maximálnej lehote.  

14. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky: 

14.1 forma, počet vyhotovení ponuky:  

- písomne v písomnom formáte formou predpísanej vyplnenej návratky,  

- na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti, 

- v jednom vyhotovení. 

jazyk ponuky:  

- v štátnom jazyku (slovenskom)  

možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:  

- rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. 

spôsob doručenia ponuky 

- poštovou zásielkou alebo osobne v uzavretej obálke označenej heslom: 

„Ponuka – štiepkovač – neotvárať“ 

14.2 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 Ponuka (predložiť prioritne formou predpísanej návratky), ktorá bude obsahovať: 

 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, 

kontaktná osoba za uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, 

webová stránka,  IBAN, a pod.)  

 Návrh na plnenie kritérií (ponuková cena vrátane DPH v € 

 Lehotu dodania – uvedená lehota dodania tovaru v týždňoch, resp. dňoch. 
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Vzor ponuky je prílohou č. 1 tejto výzvy 

 Čestné vyhlásenie: Uchádzač čestne prehlási, že: spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia v zmysle ZoVO (je oprávnený dodávať tovar, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky) a v prípade úspešnosti vo verejnom 

obstarávaní uzavrie s verejným obstarávateľom – objednávateľom kúpnu zmluvu. 

Vzor čestného vyhlásenia je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.   

15. Vyhodnotenie ponúk:  
11.12.2018 o 14:00 hod. v kancelárii splnomocnenej osoby pre VO:  

INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad   

16. Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2019. 

17. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Slavko Žilinčík, 0903437450 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou a 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy 

ďalšie doklady:  A) Návrh kúpnej zmluvy  

Kúpna zmluva podlieha schváleniu Riadiacim orgánom programu, v prípade 

neschválenia si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo kúpnu zmluvu zrušiť. 

 

S úctou 

 

        

 

                                             

 

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

                                                                                            Ing. Slavko Žilinčík 

          splnomocnená osoba pre verejné obstarávanie 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č.1 – Predpísaná návratka – formulár ponuky   
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Príloha č.1 -Návratke 

 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

k č.j.: 537/2018 

Cenová ponuka:     

Názov zákazky:  „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho  

                                   odpadu v obci Pohorelá – štiepkovač“                                    

Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 ZoVO, 

   civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 ZoVO. 

 

I. Identifikačné údaje:  
 

Obchodné meno:  

Sídlo alebo miesto 

podnikania: 
 

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Oprávnená osoba:  

Tel:  

Email:   

Webová stránka:  

 

II. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk: 
 

Cena s DPH, resp.  

konečná cena pre neplatcu DPH  

Štiepkovač 1 ks: 

                                                    Eur 

Obchodný názov dodávaného 

tovaru: 
 

 

III. Lehota dodania: 
 

Lehota dodania: 

(max. 4 týždne ) 
                    Do ................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Pečiatka a podpis oprávnenej 

osoby uchádzača 

Príloha: - Čestné vyhlásenie 

              - Prospekt dodávaného tovaru s technickými špecifikáciami 
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Príloha k návratke: 

 

 

 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

k č.j.: 537/2018 

 

Čestné vyhlásenie 
 

Názov zákazky:  „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho  

                                   odpadu v obci Pohorelá – štiepkovač“ 

                                     

Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ods. 2 ZoVO, 

   civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 ZoVO. 

 

 

Obchodné meno:  

Sídlo alebo miesto 

podnikania: 
 

IČO:  

Oprávnená osoba:  

 

 

 

Týmto čestne prehlasujeme, že: 

- spĺňame podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle ZoVO  

(sme oprávnený uskutočňovať dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky), 

v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní predložíme (a uzavrieme) KZ 

vrátane požadovaných príloh  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

              

  

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

podpis oprávnenej osoby 

uchádzača  

 


