
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list značky / z 

 

 

Naša značka 

ŽP 2018/05688-1-MK 

 

Bardejov 

20.09.2018 

 

 

Vec: Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky na 

dodanie tovaru „1100 l. nádoby na komunálny odpad“ 
 

 Mesto Bardejov plánuje v tomto roku zakúpiť 1100 l. nádoby na zber zmesových 

komunálnych odpadov. Nádoby budú financované z rozpočtu mesta. 

 V tejto súvislosti Vás vyzývame v zmysle § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa 

jedná o zákazku na poskytnutie tovaru s nízkou hodnotou, do finančného limitu 15 000,-€, a 

zároveň Vás žiadame na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na 

dodanie tovaru "1100 l. nádoby na komunálny odpad" v termíne do 28.09.2018, do 10:00 

hod. na adresu: Mestský úrad Bardejov, odd. životného prostredia, Radničné námestie č. 16, 

085 01 Bardejov, alebo na emailovú adresu: milan.klimek@bardejov.sk 

 

Lehota na predkladanie ponúk:   28.09.2018, do 10:00 hod. 

 

Dátum vyhodnocovania ponúk:  28.09.2018 o 10.30 hod.,  

MsÚ v Bardejov na odd. ŽP 

 

1.       Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:   Mesto Bardejov     

IČO:    00 321 842 

Štatutár mesta: MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

S í d l o 

Obec (mesto):  Bardejov     

PSČ:    085 01 

Ulica:    Radničné námestie 16 

Kontaktná osoba:  Milan Klimek 

Telefón:   054/ 4862 163     

Fax:    054/ 472 2476 

Elektronická pošta:  milan.klimek@bardejov.sk 

Internetová adresa:  www.bardejov.sk 

 

2. Názov tovaru:  - 1100 l. nádoby na komunálny odpad 
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Vybavuje : Milan  Klimek   +421544862163 e-mail :            milan.klimek@bardejov.sk 

Podpis : www.bardejov.sk IČO: 00321842               DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.                                  IBAN: SK8056000000000456175001 
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3. Opis tovaru:    
- 1100 litrové plastové nádoby na zmesový komunálny odpad (HDPE),  

- kolieska otočné pre ľahkú manipuláciu, z toho 2 ks vybavené bezpečnostnou nožnou 

brzdou, 

- veko oblé, 

- farebná stálosť odolné voči ÚV žiareniu, 

- tepelná odolnosť použitie pre exteriérové využitie 

- materiálové prevedenie vysoko odolný HDPE plast 

- plast je odolný voči UV žiareniu, chemikáliám a odoláva vysokým a nízkym teplotám 

- odolnosť, 

- norma EN 84o ( DIN 30 700 ) 

 

4. Miesto dodania tovaru: EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov, 

     na náklady dodávateľa  

                                                            

5.     Lehota na ukončenie dodávky:  15.10.2018 
  

6.       Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:  

Úhrada za dodanie tovaru, bude po jeho dodaní, na základe faktúry so splatnosťou do 21 dní 

od jej doručenia. 

 

7. Lehota viazanosti ponúk:   31.12.2018  

 

8.      Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 

- najväčší počet zberných nádob v celkovej hodnote   10 000,00 eur s DPH vrátane dopravy 

na miesto dodania tovaru.                        

 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte. 

 

 S pozdravom   

  

 

 

 

 

       MUDr. Boris Hanuščak 

                       primátor mesta 
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