Protokol o zákazke č.2687
Názov zákazky: Dodanie kompostérov pre projekt "Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany"
Zverejnená: 12.4.2019
Ukončená: 24.4.2019
Predpokladaná hodnota: 61761,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie Dodanie do 90 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
realizácie:
Lehota na predkladanie 24.4.2019 10:00
ponúk:
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ
Firma Obec Zemianske Kostoľany
IČO / DIČ / IČDPH: 00651001 / 2021201677 / neplatca DPH
Adresa Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany, SK
Kontaktná osoba Ing. Jana Školíková, +421 905 441 570, starosta@zemianskekostolany.sk

Opis
Oblasť Odpadové hospodárstvo
Podoblasť Prostriedky na komunálny odpad (nádoby, kontajnery, kompostéry, ...)

"Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany"
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Zemianske Kostoľany
Sídlo: Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany, Slovensko
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Školíková, starosta obce
IČO: 00651001
DIČ: 2021201677
IČ DPH: nie je platcom DPH
Starosta obce - Ing. Jana Školíková
mobil: +421 905 441 570
e-mail: starosta@zemianskekostolany.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je kúpa kompostérov na základe schváleného nenávratného finančného
príspevku.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39234000-1 - Škatule na kompost
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania
Kúpna zmluva.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od
jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Miesto: Obec Zemianske Kostoľany (okres Prievidza)
6. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je kúpa kompostérov, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa,
vrátane návodov na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie. Bližšie sú kompostéry
špecifikované v jednotlivých položkách zadania.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
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ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
Opis
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
7. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo
výške 61761,00 EUR.
8. Možnosť delenia predmetu zákazky
Nie
9. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
10. Termín dodania predmetu zákazky
Dodanie do 90 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
11. Financovanie predmetu zákazky
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Zákazka bude financovaná z fondov Európskej únie (Operačný program: Kvalita životného
prostredia), štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Viac informácií ku schválenému projektu:
Názov obstarávateľa: Obec Zemianske Kostoľany
Miesto dodania: Obec Zemianske Kostoľany
Projekt: Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Názov: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dotačná zmluva s poskytovateľom príspevku: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3509160&l=sk
12. Lehota na predloženie ponuky
24.04.2019 do 10:00 hod.
13. Miesto predloženia/doručenia ponuky
14. Spôsob predloženia ponuky
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.
16. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Opis zákazky Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v kúpnej zmluve, bude jej
neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých
súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania,
resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov
predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
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- Ak dodávateľ predložil ponukuOpis
ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná
cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude
predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
17. Pokyny na vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa
ponuka aj v českom resp. anglickom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom
ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho
preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je
preklad v štátnom jazyku.
Obsah ponuky:
1. Návrh na plnenie kritérií
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena
musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky s DPH uvedená v EUR. Ak nie je
uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií.
2. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3
mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo
živnostenského registra alebo iného relevantného registra.
3. Referenčný list o zrealizovaných zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa
obstaráva v hodnote plnenia najmenej 61761,- EUR bez DPH za posledných 60 mesiacov.
Minimálne náležitosti referenčného listu:
- Názov objednávateľa
- Názov zákazky
- Cena predmetu zákazky
- Dátum dodania
- Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo)
- Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu objednávateľa
Uchádzač, ktorého referencie sa nachádzajú v informačnom systéme Evidencií vedenom Úradom
pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti konkrétnym odkazom na stránku.
4. Technické listy resp. certifikáty ku ponúkaným tovarom
18. Lehota viazanosti ponúk
30.06.2019
19. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 Výzvy (resp. chýbajúce
dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia
ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 12, 14 a 17 Výzvy, budú zoradené
do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na
poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v
poradí.
- Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk. Zmluva bude
uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorou je schválenie verejného
obstarávania zo strany SAŽP ako Sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Kvalita
životného prostredia, pričom za deň schválenia sa považuje deň doručenia správy z kontroly
verejného obstarávania Objednávateľovi, ktorá obsahuje výrok o schválení výdavkov zo Zmluvy na
financovanie z Operačného programu Kvalita životného prostredia alebo výrok s ekvivalentným
významom. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre
nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.
20. Doplňujúce informácie
- Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
- Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi
známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných
konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu
trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia
súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie
predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce
Opis orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi ES.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
21. Konflikt záujmov
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu
pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z
procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a
zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením §
40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania
zákazky.
Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - vzor
Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Kompostér 1

Množstvo

Najnižšia ponuka

495,000 kus

Najvyššia ponuka

138,00 €

138,00 €

Funkcia: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Minimálne technické požiadavky:
Objem I. kompostéra 1050 - 1250 l
Váha kompostéra min. 28kg
Hrúbka plných stien min. 7mm
Podiel recyklovanej zložky min. 50%
1

Iné technické vlastnosti:
- Bez dna
- teplota stabilizovania od – 40°C do + 80°C
- Materiál musí byť ÚV stabilizovaný
- Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien
- Uzatvárateľna plastová nádoba
- S mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu
- Dvierkami otváranými na každej strane
- Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na obsluhovanie kompostérov a brožúra správneho
kompostovania.
Kompostér 2

30,000 kus

120,00 €

Funkcia: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Minimálne technické požiadavky:
Objem I. kompostéra 800 - 850 l
Váha kompostéra min. 21kg
Hrúbka plných stien min. 6mm
Podiel recyklovanej zložky min. 50%
2

Iné technické vlastnosti:
- Bez dna
- teplota stabilizovania od – 40°C do + 80°C
- Materiál musí byť ÚV stabilizovaný
- Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien
- Uzatvárateľna plastová nádoba
- S mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu
- Dvierkami otváranými na každej strane
- Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na obsluhovanie kompostérov a brožúra správneho
kompostovania.

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:
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120,00 €

Email

Dátum

adamdanac@gmail.com

12.4.2019

info@sitenr.sk

12.4.2019

martin.markuljak@menejodpadu.sk

12.4.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky
Názov

IČO

SITE s.r.o.

36800864

Dátum

Ponuka

24.4.2019 8:30

DPH

71910,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia
#
1.

Názov
SITE s.r.o.

IČO

Cena

36800864

DPH
71910,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu
Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.
Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:
Názov firmy: SITE s.r.o.
IČO / DIČ / IČDPH: 36800864 / 2022416033 / Sk2022416033
Sídlo: Školská 919, 95115 Mojmírovce, SK
Kontakt: Branislav Hoos (+421905574262 - info@sitenr.sk)
Výsledná cena: 71910,00 € Úspora: 0,0 % (Cena ponuky: 71910,00 €)

Sprievodný text k ponuke
Dobrý deň Zasielame Vám cenovú ponuku pre zákazku s názvom: Dodanie kompostérov pre projekt "Obstaranie záhradných
kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany". S pozdravom Branislav Hoos

Položky
P.Č.

Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1

Kompostér 1

kus

495,000

138,00

68310,00

2

Kompostér 2

kus

30,000

120,00

3600,00

Cena spolu: 71910,00 € s DPH
Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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