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        Mesto Vrbové, ako 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 „zákon 

o verejnom obstarávaní“), v zmysle §117 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnené subjekty 

(potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky. 

 

I. IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov organizácie:      Mesto Vrbové 

Adresa organizácie: Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 

Krajina:                         Slovenská republika 

IČO:                               00 313 190 

DIČ: 2020531040 

V zastúpení: Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta 

Internetová adresa organizácie (URL):  www.vrbove.sk 

 

Osoba zodpovedná za opis predmetu zákazky:          Mgr. Matúš Opatovský 

Telefón:                         +421 905 372 280 

E-mail:                         majetok@vrbove.sk 

II. OPIS 
 

            Názov zákazky: 240-litrové plastové nádoby a 1100-litrové plastové kontajnery na triedený zber               

                                         odpadu pre Mesto Vrbové 

Druh zákazky: Tovary  

Miesto dodania tovaru: Útvar miestneho hospodárstva MsÚ Vrbové 

Predmet zákazky – verejného obstarávania:  

•   Predmetom zákazky je obstaranie – kúpa 1070 kusov 240-litrových plastových nádob a kúpa  

       40 kusov 1100-litrových plastových kontajnerov na triedený zber odpadu.  

       Nádoby i kontajnery nové, so štandardnou 2-ročnou zárukou.    

Názov a špecifikácia obstarávaného tovaru Počet ks 

240 l plastová nádoba na triedený zber - hnedá – BIO 1 070,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 

 

požadované vlastnosti výrobku:  

- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- manipulácia: 2 gumové kolieska 

 

- na oboch bočných stenách vetracie otvory, ktoré umožňujú prístup  

  vzduchu 

 

- na dne nádoby plastový odnímateľný rošt, ktorý zlepšuje     

  prevetrávanie a oddeľuje kvapalnú zložku odpadu od pevnej 

 

- plastový rošt musí byť pevne spojený s nádobou tak, aby pri     

  výsype nevypadol do zvozového vozidla 

 

 

 

http://www.vrbove.sk/
mailto:majetok@vrbove.sk
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Názov a špecifikácia obstarávaného tovaru Počet ks 

1100 l plastový kontajner na triedený zber - hnedý - BIO  12,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 

požadované vlastnosti výrobku:  

 
- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- produkt zodpovedajúci norme EN 840 

 

- manipulácia: 4 gumové kolieska, z ktorých dve sú brzdené 

 

- zátka na odtok vody na dne kontajnera 

 

- NIE systém otvárania „veko vo veku“ 

 

- NIE s „plochým vekom“  

 

- veko vcelku – BEZ guľatých alebo obdĺžnikových vhodových otvorov 

 

 

 

 
1100 l plastový kontajner na triedený zber - žltý – PLASTY 3,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 
 

požadované vlastnosti výrobku:  

 
- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- produkt zodpovedajúci norme EN 840 

 

- manipulácia: 4 gumové kolieska, z ktorých dve sú brzdené 

 

- zátka na odtok vody na dne kontajnera 

 

- NIE systém otvárania „veko vo veku“ 

 

- NIE s „plochým vekom“  

 

- veko vcelku – BEZ guľatých alebo obdĺžnikových vhodových otvorov 

 
  

1100 l plastový kontajner na triedený zber - zelený - SKLO  3,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 

požadované vlastnosti výrobku:  

 
- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- produkt zodpovedajúci norme EN 840 

 

- manipulácia: 4 gumové kolieska, z ktorých dve sú brzdené 

 

- zátka na odtok vody na dne kontajnera 

 

- NIE systém otvárania „veko vo veku“ 

 

- NIE s „plochým vekom“  

 

 - veko vcelku – BEZ guľatých alebo obdĺžnikových vhodových otvorov  
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Názov a špecifikácia obstarávaného tovaru Počet ks 

1100 l plastový kontajner na triedený zber - modrý – PAPIER 12,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 

 

požadované vlastnosti výrobku:  

 
- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- produkt zodpovedajúci norme EN 840 

 

- manipulácia: 4 gumové kolieska, z ktorých dve sú brzdené 

 

- zátka na odtok vody na dne kontajnera 

 

- NIE systém otvárania „veko vo veku“ 

 

- NIE s „plochým vekom“  

 

 - veko vcelku – BEZ guľatých alebo obdĺžnikových vhodových otvorov  

 
 

1100 l plastový kontajner na triedený zber - červený – KOVY 6,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 

 
 

 

požadované vlastnosti výrobku:  

 
- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- produkt zodpovedajúci norme EN 840 

 

- manipulácia: 4 gumové kolieska, z ktorých dve sú brzdené 

 

- zátka na odtok vody na dne kontajnera 

 

- NIE systém otvárania „veko vo veku“ 

 

- NIE s „plochým vekom“  

 

- veko vcelku – BEZ guľatých alebo obdĺžnikových vhodových otvorov  

 

 
 

1100 l plastový kontajner  na triedený zber - oranžový – TETRAPAKY 4,00 

ilustračný obrázok výrobku:  

 

 

požadované vlastnosti výrobku:  

 
- materiál: polyetylén (HDPE) 

 

- produkt zodpovedajúci norme EN 840 

 

- manipulácia: 4 gumové kolieska, z ktorých dve sú brzdené 

 

- zátka na odtok vody na dne kontajnera 

 

- NIE systém otvárania „veko vo veku“ 

 

- NIE s „plochým vekom“  

 

- veko vcelku – BEZ guľatých alebo obdĺžnikových vhodových otvorov  
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  53.000,00 EUR  

                                                                            (bez kalkulácie dopravných nákladov) 

 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie. 

 

Možnosť predloženia variantných riešení: Nie. 

Obstarávania sa môže zúčastniť, resp. súťažný cenový návrh môže predložiť len uchádzač, 

ktorý disponuje kompletným kvalitatívnym a kvantitatívnym sortimentom požadovaných 

tovarov - tak ako ich verejný obstarávateľ opísal v Čl. II. tejto Výzvy.   

 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

 Lehota a čas na predkladanie ponúk:  Dátum:  21.12.2020 (pondelok) 

       Čas:              12.00 hod. 

 Adresa pre doručovanie ponúk: 

  

  Zasielanie e-mailom: 

 

 

  verejneobstaravanie.rrathp@gmail.com  

  

    Minimálna lehota počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2020 

 

IV. OBSAH PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 

1. Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií a vyplnený Štruktúrovaný rozpočet,  

     tieto dokumenty tvoria Prílohu č. 1 tejto výzvy. 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celkový predmet zákazky vrátane DPH.   

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Doba dodania predmetu zákazky:   

Dodanie nádob a kontajnerov v termíne do 19.02.2021 

 

Typ zmluvy: Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorú predloží úspešný 

uchádzač do 15 pracovných dní odo dňa doručenia informácie o výsledku obstarávania. 
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Obchodné podmienky: Platba za dodané tovary bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku - cez pravidelné rovnaké mesačné peňažné splátky - bez úrokového 

splátkového navýšenia.  

Verejný obstarávateľ (budúci kupujúci) žiada od uchádzača (budúceho predávajúceho) 

splatnosť vysúťaženej kúpnej ceny cez zmluvný splátkový kalendár v trvaní 48 mesiacov (48 

pravidelných rovnakých mesačných splátok). 

 

Ostatné: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto 

prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu 

vyhlásený.   

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 16.12.2020 

 

Vypracoval: Mgr. Matúš Opatovský 

       Mesto Vrbové
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Príloha č. 1:  

     Návrh na plnenie súťažných kritérií* 
1. Zákazka 

 

1.1.  

Názov zákazky 

240-litrové plastové nádoby a 1100-litrové plastové kontajnery  

na triedený zber odpadu pre Mesto Vrbové 

 

2. Základné identifikačné údaje 

 

 

2.1. Verejný obstarávateľ 

 

Názov: Mesto Vrbové 

Sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

IČO: 00313190 

 

2.2. Uchádzač 
 

Názov:   

Sídlo:  

IČO:  

E-mail:  

Tel.:  

Osoba oprávnená konať 

v mene uchádzača: 
 

3. Cenová ponuka 

Cena v EUR bez DPH  

DPH 20% **  

 

Celkový cena v EUR s DPH 

(súťažné kritérium) 

 

 

 

*Krycí list ponuky je možné vyplniť rukou, nie je nevyhnutné vypĺňať elektronicky. 

**ak nie je uchádzač platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

 

Dátum:        

 

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

                  pečiatka a podpis 
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Štruktúrovaný rozpočet 

240-litrové plastové nádoby a 1100-litrové plastové kontajnery  

na triedený zber odpadu pre Mesto Vrbové   

Špecifikácia obstarávaného tovaru 
počet 

ks 

cena 

v EUR 

ks 

cena 

v EUR  

spolu 

240 l plastová nádoba na triedený zber - hnedá - BIO 1 070,00   

1100 l plastový kontajner na triedený zber - hnedý - BIO  12,00   

1100 l plastový kontajner na triedený zber - žltý - PLASTY 3,00   

1100 l plastový kontajner na triedený zber - zelený - SKLO  3,00   

1100 l plastový kontajner na triedený zber - modrý - PAPIER 12,00   

1100 l plastový kontajner na triedený zber - červený - KOVY 6,00   

1100 l plastový kontajner  na triedený zber - oranžový - TETRAPAKY 4,00   

Dopravné náklady do mesta Vrbové  1,00 súbor   

Cena spolu bez DPH  

DPH 20%  

Celková cena v EUR s DPH 

(súťažné 

kritérium) 

 

 


