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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421917990119

Kontaktná osoba:

Ing. Mgr. Alena Vavrová PhD.

E-mail:

alena.vavrova@zilina.sk

Tel.:

+421417063116

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie vonkajších odpadkových košov podľa špecifikácie nižšie, osadenie nádob,
odstránenie pôvodných košov, úpravy terénu a dodania manuálu na používanie a záručných podmienok.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť vzorku odpadového koša na overenie splnenia všetkých uvedených
požiadaviek zadaných v technickom opise výrobku. Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje odobrať smetné nádoby v prípade že nebudú
splnené požiadavky zadané v opise výrobku.
Dodávateľ je povinný vykonať zameranie GPS súradníc všetkých osadených vonkajších odpadkových košov a objednávateľovi
odovzdať zameranie v digitálnej forme ako samostatnú vrstvu do GISu vo formáte * SHP, *MDB. v súradnicovom systéme S-JTSK.
Opis odpadkových košov:
1. Dodávka a montáž vonkajších odpadkových košov obdĺžnikového pôdorysu, s oblúkovou strieškou s
integrovaným popolníkom a uzamykateľnými dvierkami v historickom centre – MPR:
Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle Pamiatkového zákona typ koša schváliť rozhodnutím na vecne príslušnom pamiatkovom
úrade. V prípade, že Pamiatkový úrad zamietne typ koša verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dané typy košov neodobrať.
Verejný obstarávateľ z uvedeného dôvodu odporúča zvolený typ odkonzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Žilina.

Počet kusov:

16 ks
Charakter :
odpadkový kôš oceľovej konštrukcia s oblúkovou strieškou
s integrovaným popolníkom, uzamykateľné dvierka , spojovací materiál z nerezu.

Nosná kostra:
oceľové výpalky hrúbky min. 4 mm, v oblúkovej strieške odpadkového
koša je integrovaný, popolník s nerezovým zhášačom cigariet
Dvierka:
oceľová konštrukcia hrúbky min. 1,5 mm (dvierka alt. HPL doska)
zavesená na nerez pántoch – uzamykateľné
Zadná stena:
spojená s nosnou kostrou
Povrchová úprava:

oceľová konštrukcia hrúbky min. 1,5 mm ( alt. HPL doska) pevne

oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke: 50 μm a
práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke: 70 μm. vonkajšia konštrukcia odpadkového koša je
opatrená ochranným antigrafity náterom

Vnútorná, vyberateľná nádoba:
nádoby je 110 l

ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky min. 0,55 mm, minimálny objem vnútornej, vyberateľnej

Farebnosť:

kôš je povrchovo chránený práškovou, vypaľovanou farbou
farba RAL 7016 v jemne matnej štruktúre,

Kotvenie:

kotvenie do betónového základu pomocou závitových tyčí

Vlastnosti:

odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vandalizmu,

Cena koša bude vrátane popolníka, striešky, vložky, osadenia, dopravy na miesto určenia a úpravy terénu.
Predmetom Zmluvy bude dodávka nových košov, nepoužívaných demontáž pôvodných betónových košov v počte 16 ks, ktoré sa
nachádzajú v historickom centre – MPR ( Mariánske námestie a priľahlé ulice) vrátene zneškodnenia pôvodných košov v zmysle platnej
legislatívy a osadenie na miesto určenia podľa požiadavky objednávateľa, vrátane úpravy plochy resp. terénu v mieste osadenia.

2. Dodávka a montáž vonkajších závesných kovových odpadkových košov kruhového/oválneho pôdorysu, so strieškou
s integrovaným popolníkom, kôš je prispôsobený k uchyteniu na už existujúce stĺpy v historickom centre – MPR:
Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle Pamiatkového zákona typ koša schváliť rozhodnutím na vecne príslušnom pamiatkovom
úrade. V prípade, že Pamiatkový úrad zamietne typ koša verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dané typy košov neodobrať.
Verejný obstarávateľ z uvedeného dôvodu odporúča zvolený typ odkonzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Žilina.
Počet kusov:

50 ks
Charakter :
odpadkový kôš oceľovej konštrukcia so strieškou s integrovaným
popolníkom, spojovací materiál z nerezu.
Nosná kostra:
o min. hrúbke 4mm

tvorená pozinkovaným zvarencom z výpalkov z oceľového plechu

Opláštenie:

kov hrúbky min. 1,5 mm – može byť perforovaný

Strieška:
s popolníkom

v strieške odpadkového koša je integrovaný nerezový zhášač cigariet,

Vnútorná, vyberateľná nádoba:

nehorľavá, plastová nádoba z o min. objeme

45 l
Povrchová úprava:
oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke: 70 μm.
vonkajšia konštrukcia odpadkového koša je opatrená ochranným antigrafity náterom
Farebnosť:

kôš je povrchovo chránený práškovou, vypaľovanou farbou
farba RAL 7016 v jemne matnej štruktúre,

Kotvenie:
Vlastnosti:

uchytenie k existujúcej stĺpu pomocou nerezovej pásky – 50 ks
odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vandalizmu.

Cena koša bude vrátane popolníka, striešky, vložky, osadenia, materiálu na upevnenie a dopravy na miesto určenia.
Predmetom Zmluvy bude dodávka nových košov, nepoužívaných osadenie na miesto určenia podľa požiadavky objednávateľa, vrátane

úpravy plochy resp. terénu v mieste osadenia resp. upevnenie na existujúce stĺpiky a stĺpy verejného osvetlenia, demontáž pôvodných
plastových košov upevnených na stĺpikoch v počte cca 50 ks, nachádzajúcich sa v historickom centre – MPR (priľahlé ulice)
vrátene zneškodnenia pôvodných košov v zmysle platnej legislatívy, pričom funkčné časti pôvodných košov a príslušenstva budú
odovzdané Objednávateľovi.
Pri umiestnení smetnej nádoby nesmie dôjsť k poškodeniu ochranného náteru alebo zinkovej antikoróznej vrstvy. Smetná nádoba musí
byť umiestnená tak, aby neobmedzovala prístup k stožiarovým dvierkam.
Pred a po osadení smetných nádob na stĺpy verejného osvetlenia sa Poskytovateľ zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu stavu náteru
stožiara a umiestnenia smetnej nádoby v zmysle predchádzajúcich viet a odovzdať ju na CD alebo zaslať elektronicky Objednávateľovi,
so zachytením presného času vyhotovenia fotodokumenátcie.

2.1 Dodávka a montáž vonkajších závesných kovových odpadkových košov kruhového/oválneho pôdorysu, s
strieškou a integrovaným popolníkom umiestnených na samostatných stĺpikoch:

Počet kusov:

5 ks
Charakter :
odpadkový kôš oceľovej konštrukcia so strieškou s integrovaným
popolníkom, spojovací materiál z nerezu.
Nosná kostra:
o min. hrúbke 4mm

tvorená pozinkovaným zvarencom z výpalkov z oceľového plechu

Opláštenie:

kov hrúbky min. 1,5 mm – može byť perforovaný

Strieška:
popolníkom

v strieške odpadkového koša je integrovaný nerezový zhášač cigariet, s

Vnútorná, vyberateľná nádoba:

nehorľavá, plastová nádoba z o min. objeme

45 l
Povrchová úprava:
oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke: 50 μm a
práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke: 70 μm. vonkajšia konštrukcia odpadkového koša je
opatrená ochranným
antigrafity náterom
Farebnosť:

kôš je povrchovo chránený práškovou, vypaľovanou farbou
farba RAL 7016 v jemne matnej štruktúre,

Kotvenie:
Vlastnosti:

uchytenie na samostatnom stĺpiku,
odolnosť proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vandalizmu.

Cena koša bude vrátane stĺpika, úchytu na stĺpik, popolníka, stĺpika, betónu, dopravy na miesto určenia, výkopových prác a úpravy
terénu, vrátane popolníka, úchytu na stĺpik a dopravy na miesto.

Predmetom Zmluvy bude dodávka nových košov nepoužívaných, osadenie na miesto určenia podľa požiadavky objednávateľa na
samostatne stojaci stĺpik do betónového základu s rozmermi 400mm x 400mm x 400mm (dxšxh) vrátane materiálu na upevnenie,
výkopových prác a úpravy terénu do pôvodného stavu resp. upevnenie na jestvujúce zábradlia a stĺpiky, demontáž pôvodných
plastových košov upevnených na jestvujúcich stĺpikoch v počte cca 5 ks na verejných priestranstvách - pričom

3. Dodávka a montáž vonkajších kovových odpadkových košov obdĺžnikového pôdorysu, so strieškou s integrovaným
popolníkom a dvierkami z oceľového plechu na ul. Národná, Námestie A. Hlinku:
Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle Pamiatkového zákona typ koša schváliť stanoviskom na vecne príslušnom pamiatkovom
úrade. V prípade, že Pamiatkový úrad zamietne typ koša verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dané typy košov neodobrať.
Verejný obstarávateľ z uvedeného dôvodu odporúča zvolený typ odkonzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Žilina.
Počet kusov:

15 ks

Dizajn :
za existujúce koše.

prispôsobiť existujúcim prvkom mobiliáru na ul. Národná - náhrada

Charakter :
odpadkový kôš oceľovej konštrukcia so strieškou s integrovaným
popolníkom, uzamykateľné dvierka , spojovací materiál z nerezu
Nosná kostra:
oceľové výpalky hrúbky min. 4 mm, v strieške odpadkového koša je
integrovaný, popolník s nerezovým zhášačom cigariet
Dvierka:
oceľová konštrukcia hrúbky min. 1,5 mm (dvierka alt. HPL doska)
zavesená na nerez pántoch – uzamykateľné
Zadná stena:
spojená s nosnou kostrou

oceľová konštrukcia hrúbky min. 1,5 mm ( alt. HPL doska) pevne

Povrchová úprava:
oceľová konštrukcia je opatrená vrstvou zinku o min. hrúbke: 50 μm
a práškovým vypaľovaným lakom o min. hrúbke: 70 μm. vonkajšia konštrukcia odpadkového koša je
opatrená ochranným
antigrafity náterom
Vnútorná, vyberateľná nádoba:
mm, minimálny objem vnútornej, vyberateľnej nádoby je 110 l
Farebnosť:

ohýbaný pozinkovaný plech hrúbky min. 0,55

kôš je povrchovo chránený práškovou, vypaľovanou farbou
farba RAL 7016 v jemne matnej štruktúre,

Kotvenie:

kotvenie do betónového základu pomocou závitových tyčí

lastnosti:

odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vandalizmu

Cena bude vrátane popolníka, vložky, osadenia, spojovacieho materiálu, dopravy na miesto určenia a úpravy terénu.
Predmetom Zmluvy bude dodávka nových košov, osadenie na miesto určenia podľa požiadavky objednávateľa a úpravy plochy resp.
terénu v mieste osadenia, demontáž pôvodných betónových a oceľových košov v počte cca 15 ks a zhodnotenia v zmysle platnej
legislatívy.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním ponuky zúčstniť sa obhliadky
miesta dodania predmetu zákazky. Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky, resp. e-mailom.
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Alena Vavrová PhD.
Tel.:

+421908022528

E-mail:

alena.vavrova@zilina.sk

Typ zákazky: Tovary

3. Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom
obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 65 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 10.08.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dodávka, montáž a
demontáž vonkajších odpadkových košov“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme
vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
Mesto Žilina

12. Obsah ponuky
1)
2)
3)
4)

Krycí list ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Ocenená príloha č. 2 Návrhu zmluvy (Príloha č. 2 Cenová ponuka)
Podpísaný Návrh zmluvy (Príloha č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk)

13. Doplnujuce informacie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie
postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto
výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v
platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného
uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať
zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil
verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom
informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže,
zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
Mgr. Katarína Zahradníková
+421417063110
Mesto Žilina

