CA – Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
IČO: 36 820 326, IČ DPH: SK2022426230

Podľa rozdeľovníka

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru
CA – Cargo, s. r. o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods 1 písm c) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“), Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle ust. § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Obchodné meno/názov:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zatriedenie v zmysle zákona ZoVO:

CA – Cargo, s. r. o.
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
36 820 326
2022426230
SK2022426230
Československá obchodná banka, a. s.
SK35 7500 0000 0040 0532 7975
§8

Kontaktné údaje:
E - mail:
Zatriedenie v zmysle zákona ZoVO:
Www:

polacek@ca-cargo.sk
+421 903 447 123
www.ca-cargo.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Erik Poláček
4. Predmet obstarávania:
„Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce““

5. Kód CPV: 34221000-2 Špeciálne mobilné kontajnery, 44613000-0 Veľké kontajnery, 51800000-0
Inštalácia kovových kontajnerov
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva
Výsledkom verejného obstarávania je podpísaná zmluva, ktorá bude v súlade s/so:
právnymi predpismi SR
dobrými mravmi
obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom v tejto výzve a jej
prílohach
s pravidlami v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu systémom riadenia
EŠIF

Uchádzač prejaví svoj súhlas s obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným
obstarávateľom podpisom čestného vyhlásenia (Príloha č. 2).

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
dodávka tovaru v nasledujúcej špecifikácii:
Elektrický kompostér GG 100
1 ks

Predmetom tejto zákazky je

Celkové rozmery
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veľkokapacitný kontajner 7 m3
•
5 ks
•
•

Vonkajšia dĺžka: 2,320 m
Vonkajšia šírka: 1,185 m –
Vonkajšia výška: 1,552 m
Technické parametre
Maximálna denná kapacita: 274 kg/deň (100 000 kg / rok)
Napätie: 3 fázové, 200 – 480 V
Výkon: 10,4 kW
Spotreba el. energie: 2300 – 3500 kWh / mesiac
Vnútorná časť kompostovacia nádrž a
všetky kritické komponenty z nerezovej ocele

Celkové rozmery
Vonkajšia dĺžka: 3,6 m
Vonkajšia šírka: 1,185 m –
Vonkajšia výška: 1,552 m
Podlaha kontajnera je z plechu hrúbka 4 mm čelá a boky kontajnera
sú z plechu hr 3 mm. Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L
profilmi po 3 ks na oboch čelách.
Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená 3 ks. 2x
zosilnená štyroch horných rohov kontajnera. Symetrické prevedenie.
Kontajner je stohovateľný, otvorený. Vysýpacie háky na oboch
stranách.

Veľkokapacitný kontajner 30 m3 Celkové rozmery
•
Vonkajšia dĺžka: 6,3 m
5 ks
•
Vonkajšia šírka: 2,48 m –
•
Vonkajšia výška: 2,5 m
Kontajner má hákový systém na nakladanie háku – výška háku 1570mm,
DIN 30722 z plechu hr. 4 mm.
Podlaha kontajnera je na spodnej hrane oblúková. Podlaha, boky, dvere
a čelo kontajneru: plech akosti St. 11 375. Bočné výstuhové profily
z ohýbaných U-profilov 50/100/50/3mm po 750mm. Zadné dvojkrídlové
dvere sa otvárajú o 2700 s upevnením o bok kontajnera. Dvere sú
opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním. Bočné bezpečnostné
otváranie zadných dverí – zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera,
dvojité istenie dverí. Dverový profil kontajnera je UNP 160.

CTM 808 nakladač
1 ks

Nakladač značky CTM 808 bude používaný pri manipulácii s kuchynským
odpadom a s hotovým kompostom, ktorý vznikne pri používaní
elektrického kompostéra.
Rozmer: 4,8 x 1,6 x 2,4 m
Zdvihová kapacita: 800 kg
Max výška zdvihu: 2,5 m
Palivo: nafta
Výkon: 25 kW

Skladový kontajner
1 ks

Skladový kontajner bude použitý ako ochrana elektrického kompostéra
pred vplyvmi počasia.
Rozmery skladového kontajnera:
Výška: min. 2,5m, max 4,5m
Dĺžka: min. 3 m, max 5 m
Hĺbka: min. 2m, max 4 m.
Opis: skladový kontajner má 1x dvojkrídlové vstupné dvere. Podlaha:
oceľový profil, 100 mm tepelná izolácia, podlahová doska.
Steny: stenový sendvičový panel, nehorľavý so zvýšenými parametrami,
hrúbka: 100 mm. Strecha: certifikovaný sendvičový panel strašného
profilu, hrúbka: 100 mm.

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 87 881,67 EUR bez DPH
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: k. ú. Čadca, termín dodania v zmysle zmluvných
podmienok
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30 dní od vystavenia objednávky
zo strany kupujúceho, nie však skôr ako pos chválení verejného obstarávania RO
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
12. Lehota na predloženie ponuky: 02.11.2020 do 09.00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo e-mailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom)
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť cenu, v ktorej budú zohľadnené podmienky platnosti ceny
podľa výzvy, pričom sa hodnotí celková cena s DPH (resp. cena celkom). Verejný obstarávateľ
pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných
ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny
platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom
bodov pre uvedené kritérium.
Úspešným sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: (Vyplnený Návrh
uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1 tejto Výzvy)
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u

fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
d. Možnosť predloženia variantnej ponuky: NIE. Ponuka sa predkladá na celý predmet
obstarávania.
e. Jazyk ponuky: Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť
vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
f. Podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými
podmienkami verejného obstarávania – Príloha č. 2. tejto Výzvy
g. dátum vypracovania cenovej ponuky
h. podpis (prípadne pečiatku) osoby
i.

Označenie ponuky: Ponuky môžu byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených
obálkach a označené: „Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v
regióne Kysuce“ – VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ, osobne alebo poštou na miesto
predkladania ponúk. Ponuky môžu byť doručené aj v elektronicekej podobe na adresu
polacek@ca-cargo.sk, v predmete e-mailu označené heslom: : „Riešenie problémov so
zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce“
– VEREJNÁ SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ.

16. Otváranie ponúk: 02.11.2020 o 09.30 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Erik Poláček, +421 903 447 123

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
20. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti,
za ktorých sa vyhlásilo VO,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup
zadávania zákazky zrušený.
20.1 Zákazka podlieha kontrole poskytovateľom NFP a pravidlám podľa zákona o EŠIF.
20.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
20.3 Zmluva s úspešným uchádzačom môže nadobudnúť účinnosť po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a
následne zmluvu anulovať. Uchádzač nemá v prípade neschválenie procesu verejného
obstarávania žiadné nároky na náhradu škody.
20.4 Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.

20.5 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a
súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z.
20.6 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky budú
vyhodnocované, oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
20.7 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva o dielo v súlade s touto výzvou a predloženou
cenovou ponukou.
20.8 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od zmluvy, verejný obstarávateľ môže
vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
20.9 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
20.10 Cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie.
Prílohy:
Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1.
Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami – Príloha č. 2.

V Čadci 23.10.2020

....................................................
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA

PRÍLOHA č. 1
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov zákazky: „Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce“

Obchodné meno:

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

IČO:

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

Zastúpená:

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

Uchádzač:

je/nie je platcom DPH*1

Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom):
Z toho cena bez DPH
Z toho DPH
Z toho sadzba DPH v %

V ...................................... dňa ........................

.......................................................................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača

1

Nehodiace sa prečiarknite

PRÍLOHA č. 2
Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami
Názov zákazky: „Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce“

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Obchodné meno .............................................................................................. IČO: ...............................
zastúpená .................................................................................................................................................
týmto
čestne vyhlasuje
-

že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky,

-

že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;

V .............................................. dňa ........................

......................................................................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača

