
VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov na dodanie tovaru  

s názvom: 

 

„Komunálne vozidlo – hákový nosič kontajnerov do 7,5t a hákové kontajnery“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov a adresa verejného obstarávateľa:  

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Zastúpený:  

Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

PhDr. Mária Sedileková, maria.sedilekova@banskastiavnica.sk, 045/6949606 

Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Ing. Miloslav Filjač, ts.riaditel@banskastiavnica.sk, 045/9622244; 0918/627402 

Poštová adresa: 

MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA 

Radničné námestie 1 

969 24 Banská Štiavnica 

Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom 

Číslo účtu: SK5302000000000014525422 

IČO: 00 320 501 

DIČ: 2021107308 

  

2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 
Predmetom zákazky je nákup komunálneho vozidla – hákového nosiča kontajnerov do 7,5 t 

a hákových kontajnerov 6m³ (2ks) a 12m³ (1ks) kompatibilných s požadovaným vozidlom pre 

potreby Technických služieb mestský podnik Banská Štiavnica na zabezpečenie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov v zmysle §81 

ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – predovšetkým zber zelených bioodpadov 

z údržby verejnej zelene ako aj od občanov mesta. Vozidlo a kontajnery budú slúžiť i na kampaňový 

sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v jarnom a jesennom období – konáre, 

lístie, tráva. Vozidlo sa bude využívať aj na zber a prepravu objemných odpadov v zmysle §81 ods. 

7 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V súvislosti s popísaným plánovaným využitím 

vozidla a kontajnerov požaduje verejný obstarávateľ zohľadnenie jeho využitia na dané účely.  

Súčasťou predmetu zákazky je dodanie vozidla-hákového nosiča, kontajnerov, zaškolenie obsluhy, 

všetky ostatné náklady spojené s dodaním vozidla, jeho príslušenstva a takisto vrátane dokladov 

potrebných k riadnej prevádzke dodávaného vozidla.  

 

A: Vozidlo - hákový nosič  

Opis vozidla po technickej stránke: 
Parametre podvozku: 

- celková dĺžka vozidla 5,8 – 6,0 m 

- celková šírka vozidla (bez spätných zrkadiel) 1,9 – 2,1 m 

- celková prípustná hmotnosť vozidla 7 – 7,5 t 

- nosnosť šasi bez nadstavby 4,5 – 5,0 t 

- pohon náprav 2 x 4, záberové pneumatiky vzadu,  s uzávierkou diferenciálu, rezervné koleso 

- výkon motora min. 120 kW 

- emisná norma Euro 6 
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- stabilizačný systém ESP a ASR, systém ABS, prídavný núdzový brzdový systém (AEBS) 

- centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

- zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode 

- automatické zapínanie svetiel po naštartovaní 

- predĺžená záruka 3 roky 

 

Parametre hákového nakladača: 

- kĺbový hákový nakladač – zdvíhací výkon 4,8 – 5,2 t 

- možnosť nakladať kontajnery dĺžky do 3,8 m 

- aktívne zaisťovanie kontajnerov 

- ovládanie nakladača z kabíny vodiča 

- hmotnosť nakladača vrátane náplne a doplnkov je do 800 kg 

- vypracovanie protokolu ŠDÚ po dokončení vozidla v 2. stupni, podľa smernice 2007/46/ES a protokolu 

pre OÚ dopravy 

- záruka 2 roky 

 

B: Hákové kontajnery  
 

Hákové kontajnery: 

Parametre pre hákové kontajnery 6m
3
 (2 ks): 

- kontajner kompatibilný s vyššie uvedeným hákovým nosičom kontajnerov určený pre hákové naťahovanie, 

vybavený valčekmi 

- objem: 6 m
3
 

- vnútorná šírka 1,8 – 1,9 m 

- vnútorná dĺžka 3,2 – 3,5 m, celková dĺžka do 3,8 m 

- vnútorná výška 0,9 – 1,1 m 

- hrúbka materiálu – oceľový plech – min. 3 mm dno a 2 mm bočnice 

- nosnosť 5 000 kg 

- hmotnosť kontajnera do 750 kg 

- výška háku 1000 mm  
- vybavený dvojkrídlovými dverami s dvojitým istením 

- vybavený po obvode držiakmi na uchytenie plachty alebo siete 

- povrchová úprava náterom – minimálne 1 x základná a 1 x vrchná farba 

 

Parametre pre hákový kontajner 12m
3
 (1 ks): 

- kontajner kompatibilný s vyššie uvedeným hákovým nosičom kontajnerov určený pre hákové naťahovanie, 

vybavený valčekmi 

- objem: 12 m
3
 

- vnútorná šírka 1,8 – 1,9 m 

- vnútorná dĺžka 3,2 – 3,5 m, celková dĺžka do 3,8 m 

- vnútorná výška 1,9 – 2,1 m 

- hrúbka materiálu – oceľový plech – min. 3 mm dno a 2 mm bočnice 

- nosnosť 5 000 kg 

- hmotnosť kontajnera do 950 kg 

- výška háku 1000 mm  
- vybavený dvojkrídlovými dverami s dvojitým istením 

- vybavený po obvode držiakmi na uchytenie plachty alebo siete 

- povrchová úprava náterom – minimálne 1 x základná a 1 x vrchná farba 

 

Miestna ohliadka: neuplatňuje sa  

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

Banská Štiavnica, Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica, E. M. Šoltésovej 1/Antolská 

46 

 

4. Termín realizácie / dodania : do 15.11.2021 



 

5. Zmluva 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

6. Typ zákazky 

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 a § 117 zákona NR SR č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

Bola stanovená v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na sumu: 

69 780,- eur bez DPH 

 

8. Podmienky účasti / obsah ponuky 

 Ponuka musí obsahovať:  

 cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky (môžete použiť prílohu č.1), v prípade zaslania cenovej ponuky mailom, je 

potrebné, aby takto zaslaná cenová ponuka obsahovala podpis a pečiatku, 

 cenová ponuka musí obsahovať i popis vozidla, hákového nakladača a kontajnerov 

s technickými parametrami, z dôvodu možnosti vyhodnotenia splnenia parametrov 

predmetu zákazky podľa popisu a špecifikácie v zmysle bodu 2 tejto výzvy 

  súhlas so zmluvnými podmienkami – návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 2) 

 fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa predmetu zákazky (napr. kópia 

živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) 
-doklad o oprávnení dodávať tovar/služby, realizovať stavebné práce podľa predmetu 

zákazky (napr. kópia živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra) si 

v súlade s ustanoveniami zákona 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (221/2019 

Z.z.)  (zákon proti byrokracii) verejný obstarávateľ zabezpečí z dostupných informačných 

systémov, 

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha č. 3) 

-podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona nie je 

povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona.  

 

9. Cena a spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 

v cenovej ponuke musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení 

neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí 

zahŕňať všetky náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná 

zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 



10. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu a z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica formou bezhotovostného platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 60  

kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu.  

 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku, prosím, zašlite v lehote najneskôr do  13.08.2021 do 10:00 hod. a to elektronicky na e-

mailovú adresu: maria.sedilekova@banskastiavnica.sk alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s 

označením „vozidlo - hákový nosič - kontajnery“ na adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné 

námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.  

 

Rozhodujúci pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie 

dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý: 

a) predložil neplatné doklady, 

b) nepredložil požadované doklady alebo informácie, 

c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie, 

d) nebol oprávnený na poskytnutie služby bodu č. 2 tejto výzvy 

e)  dopustil sa kolúzneho správania alebo konfliktu záujmov v zmysle § 40 ods. 6 písm. f).  

 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné 

uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy vyjadrená v eurách vrátane DPH 

(ak je uchádzač platca DPH).  

 

14. Doplňujúce informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky 

prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak 

úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí predchádzajúci 

odsek tejto výzvy. 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                

s prípravou a doručením ponuky. 

 

V Banskej Štiavnici,  dňa:  03.08.2021 

 

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

                                                                                       Mgr. Nadežda Babiaková 

           primátorka mesta  

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – Návrh ceny 

Príloha č. 2 – Návrh zmluvných podmienok – kúpna zmluva 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
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