Obec Stebník
Stebník 11, 086 33 Stebník
E-mail: stebnik@stebnik.sk; telefón: +421 544798327

_________________________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk

(ďalej len „výzva“)
pre zákazku 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
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Stebník
Sídlo: Stebník 11, 086 33 Stebník
Štatutárny orgán: Slavomír Mlynár, starosta
IČO: 00322601
DIČ: 2020624694
Kontaktné miesto: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová, MBA (poverená osoba k realizácii VO)
tel. č. kontaktnej osoby: +421 911 999 938
e-mail kontaktnej osoby: sutazneponuky@gmail.com
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://www.stebnik.htst.eu
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Kompostéry na spracovanie BRKO pre obyvateľov obce Stebník
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar
5. Hlavné miesto dodania:
SK, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stebník, do jednotlivých domácností
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky):
Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva. Návrh zmluvných podmienok
je prílohou výzvy (Príloha č. 4). Zmluvu uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so
zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením,
ktoré je prílohou výzvy (Príloha č. 3). Potvrdenú zmluvu vrátane jej príloh predkladá až úspešný
uchádzač. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy je uvedený v bode 19.5 tejto výzvy.
Lehota dodania tovaru: najneskôr do 30.06.2022
Platobné podmienky: Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup 125 ks záhradných kompostérov s minimálnym objemom 1400 litrov
(ďalej aj „tovar“) podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy v rámci implementácie
projektu s názvom Kompostéry na spracovanie BRKO pre obyvateľov obce Stebník v zmysle uzavretej
Zmluvy č. E119308U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
Tovar tvoriaci predmet zákazky musí byť nový, nepoužitý, v originálnom balení (ak relevantné) a musí
spĺňať podmienky platnej legislatívy.
Súčasťou dodávky je aj doprava kompostérov do miesta dodania (do jednotlivých domácností)
a informačná kampaň pre občanov, ktorá zahŕňa leták/brožúru ku každému kompostéru o tom, ako
kompostovať, čo patrí alebo nepatrí do kompostéra a stretnutie s občanmi.

Ekvivalent:
a. V prípade, že technická špecifikácia bude odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
obchodné označenie, patent alebo typ, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom
za ekvivalent bude považovaná rovnocenná náhrada požadovaného predmetu zákazky, ktorý
verejný obstarávateľ opísal odkazom na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu . Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä
požiadavky na rovnaké a/alebo lepšie rozmerové, materiálové, technické vlastnosti, tepelnú
a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú
špecifikované v technickej špecifikácii, avšak uchádzači sú oprávnení predložiť aj ponuky na také
výrobky, ktoré niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich
považovať za rovnocenné (ekvivalentné).
b. Pri navrhovaní ekvivalentných výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou,
pri ktorej musí zohľadniť pôvodný verejným obstarávateľom navrhovaný účel, plnú funkčnosť
a zabezpečiť jeho dodržanie a predloží samostatný očíslovaný zoznam technických listov
k ponúknutým ekvivalentom alebo iných vhodných dokumentov, ak sú potrebné, ktorými bude
uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných výrobkov,
vrátane podrobných špecifikácií.
c. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť
verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude
výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným
priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.
d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný výrobok. Pri
návrhu na použitie iných ekvivalentných výrobkov, ako sú uvedené v technickej špecifikácii, je
dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého výrobku na strane uchádzača. Uchádzač je povinný
predložený ekvivalent vo svojej ponuke označiť.
8. Spoločný slovník obstarávania: 39234000-1 – Škatule na kompost;
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 25 813,50 Eur bez DPH
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný z
z poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu v zmysle uzavretej Zmluvy č. E119308U03 a z
vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku
v lehote splatnosti faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia kupujúcemu. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
11. Podmienky účasti:
Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f): Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) predložením čestného vyhlásenia – Príloha č. 2 Výzvy.
Uchádzač so sídlom v SR doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nepredkladá, verejný
obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH, ktorou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v
EUR.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH, uvedie v ponuke.
Vyhodnocovaná bude celková cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet
zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platiteľom alebo neplatiteľom DPH.
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13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.03.2022 do 10:00
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: osobne, alebo poštou, alebo e-mailom
Uchádzač predloží ponuku buď v listinnej podobe
• osobne alebo poštou (prípadne iným doručovateľom) na adresu: Zuzana Konkoľová LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke, ktorá bude obsahovať identifikačné
údaje uchádzača, adresu určenú pred doručenie ponúk a označenie:
„SÚŤAŽ – KOMPOSTÉRY – STEBNÍK“, alebo
• v elektronickej podobe na emailovú adresu: sutazneponuky@gmail.com s rovnakým
označením súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo formáte PDF,
alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom uprednostnenie doručenia ponuky poštou, alebo
elektronického predloženia ponuky pred osobným doručením, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v
súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19.
V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné
odovzdanie ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0911999938 a striktne dodržiavať aktuálne
platné hygienické protipandemické opatrenia.
Ponuku zasielanú v elektronickej podobe môže uchádzať zašifrovať heslom. Pokyny k otvoreniu
ponuky je nutné oznámiť emailom, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do uplynutia lehoty na
otváranie ponúk: 28.03.2022 do 11:00 hod. Zodpovednosť za sprístupnenie ponuky do uplynutia
lehoty určenej na otváranie ponúk je výlučne na strane uchádzača. Verejný obstarávateľ nie je povinný
vyzvať uchádzača na sprístupnenie zašifrovanej ponuky. Ak ponuka nebude sprístupnená, verejný
obstarávateľ nebude môcť ponuku vyhodnotiť.
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V
prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Viazanosť ponuky: do 30.06.2022
15. Požadovaný obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Príloha č. 1 výzvy, v ktorom uchádzač vyplní bunky
orámované zelenou; uchádzač uvedie identifikačné údaje, kontaktné údaje, platnosť ponuky
určí dátumom (požaduje sa minimálna platnosť ponuky do 30.06.2022) a údaje o navrhovanej
cene za jednotlivé položky predmetu zákazky/zmluvy: kompostéry, dopravu a informačnú
kampaň. Dôrazne žiadame záujemcov/uchádzačov, aby do položky „Kompostéry“
nezarátavali žiadne vedľajšie náklady iba cenu za tovar, aby vedľajšie náklady (na dopravu
a informačnú kampaň), prípadne akékoľvek iné vedľajšie náklady ocenili v položkách
„Doprava“ a „Informačná kampaň“.
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Ak uchádzač niektorú z položiek Doprava alebo Informačná kampaň ocení nulou (0,00)
verejný obstarávateľ bude mať za to, že uchádzač túto položku poskytne zadarmo, bez nároku
na úhradu.
b. Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy – Príloha č. 2 výzvy, v ktorej uchádzač uvedie svoje
identifikačné údaje (obchodný názov a IČO) a uvedie výrobcu, obchodnú značku/typové
označenie ponúkaného tovaru. V stĺpci s označením „Uviesť Áno/Nie, v prípade číselnej
hodnoty uviesť jej skutočnosť“ uchádzač uvedie popis vlastností, parametrov a hodnôt tovaru
ním ponúkaného, a to v súlade s požadovanými minimálnymi vlastnosťami, parametrami a
hodnotami predmetu zákazky uvedenými v stĺpci Požadovaná hodnota.
Z vyplnenej Prílohy č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy musí jednoznačne
vyplynúť, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa verejným obstarávateľom požadované
minimálne funkčné a technické vlastnosti a parametre.
c. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 výzvy; signované v zmysle nižšie uvedeného
odseku.
Všetky vyššie uvedené dokumenty, tvoriace obsah ponuky musia byť potvrdené štatutárnym
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (v tomto prípade súčasťou
ponuky musí byť aj platné oprávnenie na takýto úkon);
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak
ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená
kúpna zmluva.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Nie /Viď bod 10. Výzvy
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f).
2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
3. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
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4. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy.
5. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom uchádzačom tak, aby mohla byť
uzavretá bezodkladne po tom, ako bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Predpokladaný
dátum uzavretia zmluvy: 29.03.2022.
Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:
5.1
Predloženie zoznamu známych subdodávateľov k podpisu zmluvy, podieľajúcch sa
na plnení predmetu zákazky podľa prílohy č. 2 kúpnej zmluvy.
5.2
Predloženie podpísanej kúpnej zmluvy vrátane jej príloh v príslušnom počte
vyhotovení. Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk, je záväzný
a nie je možné ho nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby,
preklepy, medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný
uchádzač doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré zodpovedajú
predloženej ponuke, informácie týkajúce sa subdodávateľov a ostatné požadované informácie.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
6. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b)
ZVO.
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť.
8. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa v priebehu
verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa.
9. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
10. Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú
sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.
11. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v jej
prílohách, môže uchádzač požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1
tejto výzvy.
20. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 18.03.2022
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 – Kúpna zmluva (návrh)

Slavomír Mlynár, starosta
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