
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

   V Bratislave 06.12.2017

         KIAZ/11314/2017

Vec

Zadanie zákazky „Dodanie a osadenie kompostérov a zásobníkov na štiepku, dodanie

prekopávačov kompostu a sád na zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností”,

zákazka  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.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 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 predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

 IČO: 00 603 317

 DIČ: 2020887385

 Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

 Číslo účtu: SK08 5600 0000 0018 0034 7007

 Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Timková,( 49 253 381,

Branislav Moňok, 0904 124 726

2. Typ zmluvy: Zákazka na dodanie tovarov
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3. Opis  predmetu zákazky:

Dodanie a osadenie kompostovacích zásobníkov a zásobníkov na štiepku podľa nižšie špecifikovaných

požiadaviek. Dodanie prekopávačov kompostu a sád na zber biologicky rozložiteľných odpadov

z domácností podľa nižšie špecifikovaných požiadaviek.

Špecifikácia predmetu zákazky:

1. Špecifikácia kompostovacích zásobníkov:

Kompostovacie zásobníky 3 typov, líšiacich sa objemom a hmotnosťou, všetky v zelenom farebnom

prevedení. Pri všetkých 3 typoch sa vyžaduje odolnosť voči poveternostným vplyvom, životnosť min. 15

rokov, materiál: recyklovaný HDPE (Certifikát vydaný oprávnenou autoritou, ktorý potvrdzuje, že

kompostér je vyrobený z recyklovaného plastu – Certifikuje sa podľa EN 13432), vetracie otvory

rovnomerne rozmiestnené po celom obvode kompostéru, ventilačný systém (vnútorný, rebrovanie),

ktoré zabraňuje upchatiu vetracích otvorov, kompost vyberateľný z každej strany, steny kompostéru

spojené po celej dĺžke, aby kompostér odolal vnútornému tlaku kompostovaného materiálu,

uzamykateľný poklop kompostéru kvôli vetru a zvieratám, bez dna kvôli styku s pôdou.

Kompostovací  zásobník  typu č.  1: objem 1100 l, hrúbka steny: min. 5,5 mm, hmotnosť: min. 30 kg,

rozmery: výška max. 110 cm, záruka: min. 5 rokov, Počet ks: 88

Kompostovací  zásobník  typu  č.  2: objem 445  l,  hrúbka  steny:  min.  5,5  mm,  hmotnosť:  min.  17  kg,

rozmery: výška max. 110 cm, základňa max. 80 x 80 cm, Počet ks: 2

Kompostovací  zásobník  typu č.  3: objem 800 l,   hrúbka steny:  min.  5,5 mm, hmotnosť:  min.  22 kg,

rozmery: výška max. 110 cm, Počet ks: 4

Na kompostéry sa vyžaduje min. 5 ročná záruka a ich zabezpečenie – kovové pletivo pod kompostér

s okami max. 0,8 x 0,8 cm (proti vniknutiu hlodavcov) + opatrenia proti krádeži (napr. oceľové lanko

cez jednotlivé diely a kolíky do zeme, resp. iná alternatíva) + petlica s visiacim zámkom na veku.

Dovoz a inštalácia kompostérov postupne na miesta určenia v MČ na základe jednotlivých objednávok,

v zmysle uzatvorenej zmluvy.

2. Špecifikácia zásobníkov na štiepku:

Objem 400 l, hrúbka steny: 5 mm, hmotnosť: min. 11 kg, rozmery: výška max. 100 cm, základňa max.

100  x  100  cm,  farba:  zelená,  vyrobené  zo  100%  recyklovaného  HDPE,  dvierka  v  spodnej  časti

zásobníka pre ľahké vyberanie kompostu min. z dvoch strán, vrchný ventil pre reguláciu prístupu

vzduchu – letná/zimná prevádzka, veko na pántoch a poistka proti otvoreniu vetrom. Počet ks: 34
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Na  zásobníky  sa  vyžaduje  min.  5  ročná  záruka  a  ich  zabezpečenie  -  kovové  pletivo  pod  zásobník

s okami max. 0,8 x 0,8 cm (proti vniknutiu hlodavcov) + opatrenia proti krádeži (napr. oceľové lanko

cez jednotlivé diely a kolíky do zeme, resp. iná alternatíva) + petlica s visiacim zámkom na veku.

Dovoz a inštalácia kompostérov postupne na miesta určenia v MČ na základe jednotlivých objednávok,

v zmysle uzatvorenej zmluvy.

3. Špecifikácia prekopávačov kompostu:

materiál: kovový s poplastovanou rúčkou, dĺžka: min. 80 cm. Počet ks: 40

Dovoz na miesta určenia v MČ na základe jednotlivých objednávok, v zmysle uzatvorenej zmluvy.

4. Špecifikácia sád na zber biologicky rozložiteľných odpadov z domácností:

Sada pozostáva:

- z 1 ks kompostovacieho interiérového prevetrávaného košíka určeného na triedený zber biologický

rozložiteteľných odpadov z kuchyne, objem: min. 7 l, materiál: 100 % recyklovaný plast

- a 75 ks 7 l kompostovateľných vreciek (s certifikátom potvrdzujúcim kompostovateľnosť).

Počet ks: 310

Dovoz na miesta určenia v MČ na základe jednotlivých objednávok, v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Osobitné požiadavky plnenia zákazky:

Požaduje sa predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

Termín splatnosti faktúr je 30 dní.

Cena za službu musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena konečná,

ktorá v sebe zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy.

Dodávateľ predloží rozpis požadovaných služieb v zložení:

- Cena za 1 ks kompostovacieho zásobníka typu č. 1, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti

vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena za 1 ks kompostovacieho zásobníka typu č. 1, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti

vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena za 1 ks kompostovacieho zásobníka typu č. 2, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti

vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena za 1 ks kompostovacieho zásobníka typu č. 2, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti

vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena za 1 ks kompostovacieho zásobníka typu č. 3, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti

vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH
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- Cena za 1 ks kompostovacieho zásobníka typu č. 3, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti

vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena za 1 ks zásobníka na štiepku, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti vniknutiu

hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena za 1 ks zásobníka na štiepku, vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti vniknutiu

hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena za 1 ks prekopávača kompostu, vrátane dopravy bez DPH

- Cena za 1 ks prekopávača kompostu, vrátane dopravy s DPH

- Cena za 1 sadu na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, vrátane dopravy bez DPH

- Cena za 1 sadu na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, vrátane dopravy s DPH

- Cena  spolu  za  88  ks  kompostovacieho  zásobníka  typu  č.  1,  vrátane  dopravy,  osadenia

a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena  spolu  za  88  ks  kompostovacieho  zásobníka  typu  č.  1,  vrátane  dopravy,  osadenia

a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena  spolu  za  2  ks  kompostovacieho  zásobníka  typu  č.  2,  vrátane  dopravy,  osadenia

a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena  spolu  za  2  ks  kompostovacieho  zásobníka  typu  č.  2,  vrátane  dopravy,  osadenia

a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena  spolu  za  4  ks  kompostovacieho  zásobníka  typu  č.  3,  vrátane  dopravy,  osadenia

a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena  spolu  za  4  ks  kompostovacieho  zásobníka  typu  č.  3,  vrátane  dopravy,  osadenia

a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena spolu za všetky 3 typy kompostovacích zásobníkov (typ č. 1- 88 ks, typ č. 2 – 2 ks, typ č. 3 –

4 ks), vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena spolu za všetky 3 typy kompostovacích zásobníkov (typ č. 1- 88 ks, typ č. 2 – 2 ks, typ č. 3 –

4 ks), vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti vniknutiu hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena za 34 ks zásobníkov na štiepku vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti vniknutiu

hlodavcov a proti krádeži bez DPH

- Cena za 34 ks zásobníkov na štiepku vrátane dopravy, osadenia a zabezpečenia proti vniknutiu

hlodavcov a proti krádeži s DPH

- Cena za 40 ks prekopávačov kompostu, vrátane dopravy bez DPH

- Cena za 40 ks prekopávačov kompostu, vrátane dopravy s DPH

- Cena za 310 ks  sád na zber  biologicky rozložiteľného odpadu z  domácností,  vrátane dopravy bez

DPH

- Cena za 310 ks sád na zber biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, vrátane dopravy s DPH

- Cena spolu za všetky 3 typy kompostovacích zásobníkov (typ č. 1- 88 ks, typ č. 2 – 2 ks, typ č. 3

– 4 ks)  a  34 ks  zásobníkov na štiepku,  vrátane dopravy,  osadenia  a  zabezpečenia  proti  vniknutiu

hlodavcov  a  proti  krádeži;  40  ks  prekopávačov  kompostu,  vrátane  dopravy;  310  sád  na  zber

biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, vrátane dopravy bez DPH.
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- Cena spolu za všetky 3 typy kompostovacích zásobníkov (typ č. 1- 88 ks, typ č. 2 – 2 ks, typ č. 3

– 4 ks)  a  34 ks  zásobníkov na štiepku,  vrátane dopravy,  osadenia  a  zabezpečenia  proti  vniknutiu

hlodavcov  a  proti  krádeži;  40  ks  prekopávačov  kompostu,  vrátane  dopravy;  310  sád  na  zber

biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, vrátane dopravy s DPH.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 16 537,50  EUR

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: zuzana.kianickova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť: „Kompostéry“

5.3 Kontaktná osoba: Branislav Moňok, 0904 124 726

5.4 Lehota na predloženie ponuky: 13.12.2017 do 10:00 hod.

5.5 Viazanosť/platnosť ponuky: 31.12.2018

6. Obchodné podmienky:

V  zmysle  §  340b  ods.  1  zákona  č.  513/1991  Zb.  (Obchodný  zákonník)  je  subjekt  verejného  práva

(dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: MČ Bratislava Nové Mesto

Lehota plnenia zákazky/ lehota dodania tovaru: dodanie a osadenie na základe uzatvorenej

zmluvy s predpokladanou platnosťou december 2017 – december 2018

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky ako celku a za

jednotlivé položky, vrátane dopravy ako celku.

           Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.
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9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

         Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


