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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
(ďalej len „Výzva“) 

realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

č.345/2018 Z.z. (ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

1.1 Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm.c) ZVO 

Názov a sídlo: CONTAX EKO, s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01  Nový Ruskov 

IČO: 36 596 507, DIČ:  2022057268, IČ DPH: SK2022057268  

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Štefanko konateľ 

Tel. kontakt:  +421 915 935 200,  E-mail: contaxeko@gmail.com 

 

1.2 Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje spoločnosť :  

Názov a sídlo: BONA FIDE Prešov s.r.o., Puškinova 16, 080 01  Prešov 

IČO: 36 451 126, DIČ: 2020006109, IČ DPH: SK2020006109 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Erika Petránová  

Tel. kontakt: + 421 905 396 469, E-mail: bonafidepo@bonafidepo.sk 

 

2. Názov zákazky a predmet zákazky  

2.1 Názov zákazky:  „Dodanie technológie pre spracovanie biologického odpadu“. 
2.2 Predmetom zákazky je dodanie technológie pre zberný dvor. Zákazka je rozdelená na časti:  

Časť 1: Čelný samochodný nakladač 

Časť 2: Drvička biologického odpadu 
Uchádzač môže predložiť ponuku na každú časť zákazky samostatne alebo na obidve časti spolu.  

2.3 Zákazka zahŕňa dodanie nakladača a  drviča do sídla verejného obstarávateľa,  zaškolenie obsluhy, 
uvedenie technológie do prevádzky, poučenie obsluhy. 

2.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuky spĺňali minimálnu špecifikáciu na predmet zákazky v 
celom rozsahu stanovenú  v Prílohe č. 1 – Technická a cenová špecifikácia. Ak niektorý z použitých 

parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt 

konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným 
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo 

ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, 

príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo 
vyššej kvalite. Ak uchádzač využije možnosť predloženia ekvivalentu, musí vo svojej cenovej ponuke 

uviesť čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný 

názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný 
obstarávateľ vedel pri hodnotení posúdiť, či ponúkaný výrobok je alebo nie je ekvivalent k tomu, ktorý 

bol požadovaný. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.  
2.5 Verejný obstarávateľ požaduje dodať súvisiacu dokumentáciu:  

• Dokumentácia pre obsluhu a údržbu vrátane bezpečnostných predpisov (v slovenskom jazyku)  

• Revízne správy  
• Doklady podľa platnej legislatívy 

2.6 Celkový rozsah viď.  Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia 
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3. CPV kód 

3.1 Hlavný predmet, hlavný slovník: 

43250000-0 Čelné lopatové nakladače 

43414000-8 Drviče 

  

4. Miesto dodania predmetu zákazky 

4.1 Miestom dodania predmetu zákazky je:  
 CONTAX EKO, s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01  Nový Ruskov 

 

5. Typ zmluvy: 

5.1 Kúpna zmluva. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 

6.1 Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na  99 500,-  € bez DPH 

Časť 1: Čelný samochodný nakladač 92 300,- € bez DPH 

Časť 2: Drvička biologického odpadu    7 200,- € bez DPH 

 

7. Lehota na dodanie tovaru: 

7.1 V lehote do  30 dní odo dňa výzvy doručenia výzvy. 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov  

8.1 Predmet zákazky bude financovaný z Úradu vlády SR, Podpora najmenej rozvinutých okresov a zo 

zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohu. 

 

9. Podmienky predkladania ponúk  a  komunikácia medzi verejným obstarávateľom 

a uchádzačom/záujemcom 

9.1 Výzvu na predloženie cenovej ponuky verejný obstarávateľ odošle elektronickou poštou z e-
mailovej adresy:  contaxeko@gmail.com. 
9.2  Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk vo formáte pdf. na kontaktnú 
e-mailovú adresu verejného obstarávateľa: contaxeko@gmail.com. Cenová ponuka doručená po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk sa nebude vyhodnocovať.  
9.3 Oznámenie, dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom a ostatná 
komunikácia bude uskutočňovaná prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.2. tejto Výzvy na 
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. 
písomne prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo ich kombináciu.  
9.4 Uchádzačom navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 

ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta v tejto štruktúre:  

 celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH,  

 DPH v EUR,  

 celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.  

 

10. Podmienky účasti 

10.1      Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa : 

 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, zodpovedajúce predmetu zákazky. 

 10.2 Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie z 

verejného obstarávania  podľa ustanovení  § 40, ods.  6, písm.  f)  ZVO   za súčasného dodržania ustanovení 

§ 11 ZVO. 
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11. Obsah ponuky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.1    Ponuka musí obsahovať:  

 Identifikačné údaje  - uchádzača, s uvedením obchodného mena uchádzača, menom a 

priezviskom kontaktnej osoby, telefónny kontaktom,  e-mailovou adresou, prostredníctvom 

ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s uchádzačom komunikovať, obchodné meno uchádzača 

a označenie súťaže,  

 ocenenú  Prílohu č. 1 Výzvy  Cenová ponuka  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk  

12.1 Ponuky musia byť doručené do 19.09.2019 do 13.00 hodiny  vo formáte pdf. na kontaktnú e-mailovú 

adresu verejného obstarávateľa:  contaxeko@gmail.com. 

12.2  Označenie súťaže:  „Dodanie technológie pre spracovanie biologického odpadu“ . 

12.3  Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 

a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska 

uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

  

13. Lehota viazanosti ponúk do 30.12.2019 

 

14. Kritériá na vyhodnocovanie cenových ponúk 

14.1 Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Pod cenou sa rozumie celková cena za 

predmet zákazky v Eur  s DPH. 

14.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú 

cenu za predmet zákazky v Eur s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa stanoveného 

kritéria,  t.j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou za predmet 

zákazky, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky 

atď. 

 

15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

15.1 Dátum a čas otvárania ponúk:    19.09.2019 13.00 hod. 

        Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:   20.09.2019 09.00 hod. 

 

16. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy  

 

16.1. Verejný obstarávateľ zašle bezodkladne po vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritéria 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v ktorom 

úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom oznámi, že ich 

ponuky neprijíma a uvedie dôvody neprijatia ich ponúk a poradie uchádzačov. 

 

16.1 Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 3 dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 

verejného obstarávania podľa predošlého bodu, doručí verejnému obstarávateľovi na adresu uvedenú 

v bode 1 tejto Výzvy podpísanú zmluvu s prílohami v 3 origináloch.  

 

16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu  s úspešným uchádzačom, ak 

nebudú  verejným obstarávateľom vyčlenené finančné prostriedky na predmet zákazky. Verejný 
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obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak cenová ponuka úspešného 

uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

17. Záverečné ustanovenia 

17.1 Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade 

so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu verejného 

obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 7 písm. 

b) ZVO podať námietky. 

 

 

18. Prílohy  

Príloha č. 1 Výzvy Technická a cenová špecifikácia  

 

Vo Veľkom Ruskove  dňa 12.09.2019                     Ing. Juraj Štefanko, konateľ spoločnosti 

   


