ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – Kavečany

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( tovar )
Názov zákazky: „ Kontajnery na odpad“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice- Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
Kontaktné miesto: Zoologická záhrada Košice , Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 KošiceKavečany
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Tóthová
Telefón 055/7968014,
E-mail: tothova@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „ Kontajnery na odpad “
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zadávania zákazky je tovar „veľkoobjemový závesný kontajner o objeme 7 m3 – 4
ks a závesný kontajner so sklopným čelom o objeme 3,5 m3 – 3 ks na odvoz odpadu “ .
Návrh technického riešenia:
- závesný vaňový kontajner symetrický (zberná nádoba) s objemom 7 m3 - konštrukčné
prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený - rozmery prispôsobené : 3600x1700x1500 mm
/dxšxv/ - pohotovostná hmotnosť do 650 kg , nosnosť do 7000 kg - podlahový plech hr. min. 4
mm, steny kontajnera – plech hr. min. 3 mm . Čelá kontajnera musia byť vystužené ohýbanými
L profilmi po 3 ks na oboch čelách, podlaha kontajnera zo spodnej strany musí byť vystužená 3
ks U profilov – zosilnenie kontajnera + 2x zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera,
vysýpacie háky na oboch stranách. Kontajner musí byť povrchovo upravený 2 x základným
syntetickým nástrekom + z vonkajšej strany ešte 2 x vrchný syntetický nástrek odtieň RAL –
zelená farba.
- závesný vaňový kontajner symetrický (zberná nádoba) s objemom 3,5 m3 so sklopným čelom
na užšej strane - konštrukčné prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený - rozmery
prispôsobené : 2900 x1600x1000 mm /dxšxv/ - pohotovostná hmotnosť do 450 kg, nosnosť do

4000 kg - podlahový plech hr. min. 4 mm, steny kontajnera – plech hr. min. 3 mm . Čelá
kontajnera musia byť vystužené ohýbanými L profilmi po 3 ks na oboch čelách, podlaha
kontajnera zo spodnej strany musí byť vystužená 3 ks U profilov – zosilnenie kontajnera + 2x
zosilnenie štyroch horných rohov kontajnera. Kontajner musí byť povrchovo upravený 2 x
základným syntetickým nástrekom + z vonkajšej strany ešte 2 x vrchný syntetický nástrek odtieň
RAL – zelená farba.
Cena vrátane dopravy na miesto dodania.
Kontajnery musia byť certifikované, certifikáty resp. vyhlásenie o zhode musia byť súčasťou
dodávky kontajnerov.
PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 10 000,- Eur bez DPH

4.

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky nie je delený na časti.
7.

LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:

Do: 6/7/2021

Do: 10:00 hod.

6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné
riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Do: 31/8/2021

9. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním tovaru. Cenu je
potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a
cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude jednorazová objednávka .
Lehota dodania predmetu zákazky : do 45 dní
Splatnosť faktúr: 30 dní od doručenia faktúry
• PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač vyplní tabuľku v Prílohe č. 1, kde uvedie ponukovú cenu na celý predmet zákazky
a svoje identifikačné údaje.
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
• Aktuálny výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra ( Kópia dokladu) (doklad
o oprávnení poskytovať danú službu/dodávať tovar na predmet zákazky)
• Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu . Na
preukázanie splnenia podmienky predloží odkaz, že je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov alebo čestné vyhlásenie – príloha č.2
• U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa §40 ods.6 písm. f)
zákona – uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá, V prípade vylúčenia
uchádzača, dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
11. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky
12. PREDKLADANIE PONÚK:
Predkladanie ponúk je potrebné predložiť v príslušnom elektronickom systéme na
komunikáciu vo verejnom obstarávaní PROEBIZ – JOSEPHINE .
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady
nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať
podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy
na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie
ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými
v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré
mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek
rozhodnutím verejného obstarávateľa.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §117 ZVO nie je
možné v zmysle §170 ods.7 písm. b) ZVO podať námietky.

13. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum
trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel: vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia záujemcu/uchádzača podľa § 53
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 zákona
o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky
účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil
požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol
nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto výzvy, najmä nedodržal
podmienky podľa obsahového znenia uvedené v tejto výzve a v prílohách tejto výzvy na súťaž.
S uchádzačom, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk Verejný obstarávateľ uzavrie Kúpnu zmluvu v lehote viazanosti ponúk. V
prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s
uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
Vypracoval: Ing. Kristína Tóthová
Dňa: 21.6.2021

________________________
Mgr. Erich Kočner
riaditeľ
PRÍLOHA č. 1. Cenová ponuka uchádzača
2. Čestné prehlásenie

