
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

k zákazke s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  
na predmet zákazky:    

                                                                       
      „ PLASTOVÉ  NÁDOBY  NA   BIO ODPAD   “ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:                    Obec Krásnohorské Podhradie   
Sídlo:   Hradná  č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Štát:   Slovenská republika 
IČO:   00328421 
DIČ:   2020961415 
Zastúpený:  Mgr..Peter  Bollo   
Bankové spojenie:                VUB Rožňava 
IBAN:   SK21 0200 0000 0000 2382 5582 
E-mail:   obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk 

 
2. Predmet zákazky 
 

2.1. Názov predmetu zákazky: Plastové nádoby na  BIO odpad  
 
2.2. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je kúpa   nádob  na  biologicky rozložiteľný   kuchynský  a reštauračný   odpad  
 
Spoločný  slovník   obstarávania  (kód CVP)  :    
34928480-6 
 
2.3. Požadovaný rozsah dodania: 
Špecifikácia   predmetu zákazky    je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.  
 
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky 
 
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:   k.ú. Krásnohorské Podhradie  
   
3.2. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:  
        Lehota  dodania predmetu   zákazky  : od 30.06.2021 do   31.08.2021  

1. 200 ks   240 l nádob – dodanie   30.06.2021  
3 ks    1100 l nádob -   dodanie  30.06.2021 
 

2. 200 ks   240 l nádob – dodanie   31.08.2021  
2 ks    1100 l nádob -   dodanie  31.08.2021 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov 
Zákazka bude financovaná z prostriedkov  verejného   obstarávateľa  
Predpokladaná   hodnota   zákazky  :   17 292,33 €  bez   DPH  
5. Zmluva 
 
5.1 Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky:  
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5.2 Kúpna zmluva  podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

6. Príprava a obsah ponuky 
 

6.1 Vyhotovenie ponuky 

6.1.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
6.1.2 Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v slovenskom 

jazyku. 
6.1.3 Uchádzač predloží ponuku na  meilovú   adresu  :  www. obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk, resp.   

na adresu   uvedenú  v bode 1 
 
6.2 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

6.2.1 Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov 
podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, 
čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s 
plnením predmetu zákazky. 

6.2.2 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH, DPH a v EUR s DPH. 

6.2.3 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je 
zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

6.2.4 Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a 
nie je možné ju zvýšiť. 
 

6.3 Obsah ponuky 

6.3.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 
6.3.2., 6.3.3.,  tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. 
Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou 
tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených v tejto 
Výzve.  

6.3.2 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 

 
a) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uvedené nižšie: 
 a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
 b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

b) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) podľa písm. a) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,( postačuje   kópia ) -  vyzvaní  uchádzači   tent  nepredkladajú, nakoľko   túto   
skutočnosť si  verejný   obstarávateľ  overil  z verejne dostupných   zdrojov.  (www.orsr.sk, www.zrsr.sk ) 
doklad podľa písm a),   predkladá  iba  uchádzač,  ktorý výzvu   získal z webovej   stránky   obce 
b) podľa písm. b) doloženým čestným vyhlásením, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy. 

c) Ak uchádzač alebo záujemca 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 vyššie alebo 
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

d) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu 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 alebo záujemcu. 
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e) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 
§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v 
zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného 
obstarávania predkladať vyššie uvedené doklady na preukázanie osobného postavenia. 
 

6.3.3 Vyhlásenia uchádzača 
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 

 
7. Podmienky predkladania cenovej ponuky  

 
7.1 Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa 
a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
obstarávania. 

 
7.2 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar/poskytuje službu/uskutočňuje 
stavebné práce. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa 
túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 
 

7.3 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
7.3.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 24.06.2021 do 11 :00  hod. miestneho 

času. 
7.3.2 Ponuky záujemcov je možné  doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu . 

obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk, resp. do sídla verejného obstarávateľa. 
7.3.3 V prípade osobného doručenia,resp. doručenia poštou,  záujemcovia doručia ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk do podateľne na adresu sídla verejného obstarávateľa.  
7.3.4 Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená. 
7.3.5 Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na predkladanie ponúk.  

 
7.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky 
7.4.1 Nestanovuje sa 

 
7.5 Označenie obálky ponuky 

Ak  uchádzač   predloží ponuku   poštou ,  resp.  osobne  ,  tak   ju  označí  nasledovne :     
- adresa verejného obstarávateľa, 
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, 
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“, 
- označenie „ Nádoby  na  BRO “ 
 

8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov 
 

8.1 Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v €  s DPH (celková cena).  

 
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.  

 
8.2 Ďalšie   informácie  a  oznámenie výsledkov  

 
Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH 
(ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu 
doručených ponúk). Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s ostatnými 
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cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH. Všetci uchádzači, ktorí predložia svoje cenové ponuky, budú 
elektronicky oboznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
8.2.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia jeho ponuky.  
8.2.2 V prípade že víťazná ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, úspešnému uchádzačovi bude zaslané 
oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. Ostatným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka 
nebola prijatá/neuspela. 
8.2.3 Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo v 4 
vyhotoveniach a to do 3 dní najneskôr odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho ponuky. 

 8.2.4 V prípade neprijateľnosti víťaznej ponuky verejným obstarávateľom z dôvodu zmien okolností za   ktorých bola 
súťaž vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok zákona, zruší verejný obstarávateľ túto  súťaž ešte pred 
uzavretím zmluvy zo strany verejného obstarávateľa. 

 
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  
8.3.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené 
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa. 
8.3.2 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
9. Obchodné podmienky 

Verejný   obstarávateľ  predmet zákazky   uhradí   po   ich   dodaní  v lehote  splatnosti   faktúr do   30 dní.   
  

 
 
 
 
V Krásnohorskom Podhradí,   dňa 14.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr.. Peter   Bollo  
Starosta   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Formuláre, Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria 

  



 
Príloha  č.  1 
 
Opis  predmetu   zákazky: PLASTOVÉ  NÁDOBY  NA   BIO ODPAD (HNEDÁ FARBA ) 
 
Špecifikácia   predmetu   zákazky :   
 

1. PLASTOVÁ  NÁDOBA   NA BIO ODPAD 240 L  

Požiadavka :   
  

Materiál:  Plast (HDPE)  
Šírka:  580 mm  
Výška:  1045 mm  
Objem:  240 l  
Hmotnosť:  11,5 kg  
Hĺbka:  707 mm  
Nosnosť:  96 kg  

- Vhodné na zber bioodpadu.  
- Štandardne dodávané s dvomi gumovými kolieskami - priemer 200 mm. 
- Zodpovedajú DIN EN 840 
- Odolné voči UV žiareniu, nízkym a vyšším atmosferickým teplotám.  
- Hladké povrchové plochy zabraňujú nalepeniu odpadu.  
- Rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom.  
- Materiál, z ktorého sú vyrobené, je recyklovateľný, neobsahuje kadmium. 
- Nevhodné na ukladanie žeravého popola.  
- V prednej časti nádoby sa nachádza prelis do výšky min. 60 cm zabezpečujúci väčšiu odolnosť 
nádoby. 
- Hrana zabraňujúca zatekaniu vody po obvode vrchnej časti nádoby zároveň plní funkciu ochrany proti 
primrznutiu veka. 
- Rúčky pre optimálnu manipuláciu jednou rukou. 
- Priemer rukoväte 30 mm pre manipuláciu v pracovných rukaviciach. 
- Certifikovaná farebná stálosť - RAL certifikát 

 

 
2.   PLASTOVÁ  NÁDOBA   NA BIO ODPAD 1 100 L  

- Vyrobené z plastu – Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE). 
- Určený na zber BIO odpadu. 
- Štandardne dodávané s dvomi brzdenými kolieskami – priemer 200 mm. 
- Maximálne možné zaťaženie – 490 kg. 
- V súlade s EN 840. 
- Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo mrazu. 



- Hladký povrch   voči   nalepeniu odpadu. 
- Výrobný materiál  môže byť znova granulovaný. 
- Certifikovaná farebná stálosť – RAL certifikát. 
 - Kontajnery v hnedej farbe  vybavené vetracími otvormi, ktoré umožňujú dokonalé odvetranie odpadu.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.  2 

PONUKA 
 

predložená podľa  § 117 zák.č. 343/2015 Z.z.    o verejnom obstarávaní,  na predmet zákazky: 
 
 

„PLASTOVÉ  NÁDOBY  NA   BIO ODPAD “ 
 
 

Predkladá uchádzač: 
 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto verejné 
obstarávanie:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-.mail:    

    

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

       ................................................................... 
                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                                                  Podpis 

 
 

 
Príloha č. 3 



 
 
 
 
 
 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)  
 
....................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
týmto vyhlasuje, že  je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania   
 

„ PLASTOVÉ  NÁDOBY  NA   BIO ODPAD “ 
 
 ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   
 

• všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  

• jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 

• predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil iný 
uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 

 
• nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 

 
• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
 
v ..................      .. dňa ...........................   .................................................. 
                  podpis 
 
 
 
  
          
 
 
Pozn.: POVINNÉ 
Príloha č. 4 



 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 
 
Obchodné meno uchádzača:1  
Adresa sídla uchádzača:  
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  
Číslo telefónu kontaktnej osoby:  
E-mail kontaktnej osoby:  
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 

 
Kritérium 

 
Cena za  celok 

€ /bez  DPH    Dph  Cena za  celok   
€/ s DPH 

PLASTOVÁ  NÁDOBA   NA BIO 
ODPAD 240 L          400 ks  

 
 

  
 

  
 
  

 
  PLASTOVÁ  NÁDOBA   NA BIO 
ODPAD 1 100 L  

 
   

  
Celková zmluvná cena za predmet zákazky 

spolu 
  
 

    

 
Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným 
obstarávateľom:  Obec Krásnohorské Podhradie  ., na predmet zákazky: „PLASTOVÉ  NÁDOBY  NA   
BIO ODPAD  “ 
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 
V......................... dňa ... 
      ................................................ 

  meno a priezvisko, funkcia2 

                                                 
1 V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  



Príloha .5 
 
 
 
 
  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Názov zákazky: 
 

„ PLASTOVÉ  NÁDOBY  NA   BIO ODPAD   “ 
 

................................................................................................................................................................ 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý 
predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie 
uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, 
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto 
zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 
obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie.  

 
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
  
 
 
........................................................................ 
Meno,priezvisko,podpis 
 
 
                                                                                                                                                              
2 Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových 
vzťahoch. 
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