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PRIESKUM TRHU 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:    Mesto Handlová 
Zastúpené:    Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta  
IČO:    00318094  
DIČ:    2021162660  
Sídlo:    Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová  
Internetová adresa:   http://www.handlova.sk/  
 

Kontaktná osoba:  
Meno a priezvisko:      Ing. Mária Lenková, referent pre verejné obstarávanie  
Telefón:                         046/519 25 48 
Fax:      046/542 56 14 
e-mail:    maria.lenkova@handlova.sk  

2.  Postup:  
Mesto Handlová ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon                   
o verejnom obstarávaní“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu za účelom určenia                        
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

3.  Druh zákazky:  
Tovar  

4.  Názov zákazky:  
„Zhodnocovanie BRKO v Handlovej“ 

5.  Opis zákazky:  
Predmetom zákazky je dodanie technológie určenej na zhodnocovanie BRKO vrátane dopravy predmetu 
zákazky na určené miesto dodania, jeho uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhujúcich 
zamestnancov.  

Predmet zákazky je rozdelený na časti 
časť 1. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu v počte 1 kus 
časť 2. Nádoby na zber odpadu:  

- Smetná nádoba na zber BRKO v počte 400 kusov 
- Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV v počte 1500 kusov 
- Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov v počte 4600 kusov 

časť 3. Hygienizačný kontajner v počte 2 kusy  
časť 4. Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov v počte 1 kus  

Špecifikácia predmetu zákazky 

časť 1. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu  

Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu v počte 1 kus 

Parametre požadované verejným obstarávateľom: MJ Min. Max. Presne 

celková prípustná hmotnosť vozidla kg   8000   

pohon náprav typ     4x4 

palivová nádrž litre     100 

výkon motora kW 120     

riadenie typ     ľavo stranné 

emisná trieda EURO     euro VI D 
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prídavný núdzový brzd. systém typ     AEBS 

upozornenie na odchod z jazdného pruhu typ     LDWS 

brzdy na prednej a zadnej náprave typ     kotúčové 

elektronický stabilizačný systém typ     ESP 

nastaviteľný stĺpik riadenia typ     výška a sklon 

elektrické ovládanie bočných okien typ     vodič a spolujazdec 

odkladací priečinok na palubnej doske typ     v strede 

odkladací priestor nad čelným sklom typ     1-dielny 

centrálne zamykanie typ     2 ovládače 

motor so systémom štart/stop typ     áno 

asistent rozjazdu do kopca typ     áno 

rezervné koleso/disk rezerv. kolesa ks     1 

zadné hydraulicky ovládané podporné nohy ks     2 

normalizované zberné nádoby o objeme l 110 1100   

reflexné sklopné tabuľky ks     2 

digitálne počítalo Mth typ     elektrické 

prídavný maják na zadnom čele nadstavby ks     2 

osvetlenie prac. priestoru ks     1 

kamera s ČB monitorom ks     1 

úchyt na lopatu a metlu ks     2 

záblesk svetlo vystražné na prednú kapotu ks     2 

zadná guma dorazová ks     1 

stupačky pre obsluhu ks     2 

predĺžená lisovacia lopata typ     áno 

výška nadstavby mm    1700  

šírka nadstavby mm    1700  

dĺžka nadstavby mm    3000  

objem nadstavby m³    7  

pomer stláčania typ     1.3 

elektronicky obmedzovač rýchlosti 
a blokovanie spiatočky 

km/h     30 

Technické vlastnosti vozidla a nadstavby:     

imobilizér       áno 

automatizovaná manuálna prevodovka       áno 

podsvietenie prístrojového panelu s nastaviteľnou  
intenzitou 

      áno 

výstražné označenie podľa vyhlášky o cestnej  
premávke 

      áno 

stabilizátor zadnej nápravy       áno 

uzamykateľná schránka spolujazdca       áno 

odkladací priestor medzi sedadlami       áno 

preklápateľná kabína       áno 

jednorázové zvýšenie otáčky motora pri aktivácii 
PTO 

      áno 

otočná lopata lisovacia kyvadlový pohyb       áno 

zásobník nadstavby ako uzatvorená vaňa s horným 
násypným otvorom 

      áno 

vaňa vybavená ventilom pre vypúšťanie tekutého  
odpadu 

      áno 

vyklápač elektricky ovládaný       áno 

vyklapač umiestnený v zadnej časti nadstavby -  
funkcia: naddvihnutie a vyklopenie zberných nádob 
cez hranu vaňe 

      áno 

bočné vhadzovacie otvory na bokoch nadstavby,  
utesnené, uzamykatelné 

      áno 

vhadzovacie otvory s čidlom - s detekciou 
blokovania vyklápača a lisovacej lopaty 

      áno 

nadstavba pevná - nedemontovatelná       áno 

zadné hydraulické výsuvné nohy na vyklápanie       áno 

vozidlo nové, doposiaľ nepoužité    áno 
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časť 2. Nádoby na zber odpadu 

Smetná nádoba na zber BRKO v počte 400 kusov 

Parametre požadované verejným obstarávateľom: MJ Min. Max. Presne 

nádoba na zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu 

      áno 

nominálny objem litrov 240     

nosnosť kg 55     

farba - hnedá       áno 

rošt na dne nádoby pre oddelenie tuhej a kvapalnej 
frakcie 

      áno 

veko s otvormi kryté strieškou proti zatekaniu vody       áno 

vetracie otvory v spodnej a hornej časti bočných 
stien smetnej nádoby 

      áno 

smetná nádoba osadená integrovaným RFID čipom       áno 

odolnosť voči UV žiareniu vďaka aditívu proti 
krehnutiu a extrémnym teplotám 

      áno 

permanentná antimikrobiálna úprava materiálu 
smetnej nádoby 

      áno 

vyrobené v súlade s EN 840       áno 

nádoba nová, doposiaľ nepoužitá    áno 
 

Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV v počte 1500 kusov 

Parametre požadované verejným obstarávateľom: MJ Min. Max. Presne 
nominálny objem litrov 20     
farba - hnedá       áno 
100% recyklovateľný polypropylén       áno 
materiál nádoby odolný voči UV žiareniu       áno 
slot pre umiestnenie RFID čipu       áno 
rukoväť s poistkou proti neželanému otvoreniu 
veka nádoby 

      áno 

nádoba nová, doposiaľ nepoužitá    áno 

 

Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov v počte 4600 kusov 

Parametre požadované verejným obstarávateľom: MJ Min. Max. Presne 

nominálny objem litrov 7     

farba – zelená       áno 

prevetrávacie otvory na každej strane vrátane veka 
s mikrootvormi 

      áno 

100% recyklovateľný a recyklovaný plast       áno 

UV stabilný materiál košíka       áno 

košík je vhodný do umývačiek riadu       áno 

integrované úchyty na zavesenie košíka na stenu 
alebo dvierka kuchynskej linky 

      áno 

prelisy na veku košíka umožňujúce hygienické 
otváranie veka špičkou prsta 

      áno 

dno oddeľujúce sušinu od mokrej frakcie       áno 

košík nový, doposiaľ nepoužitý    áno 
 

časť 3. Hygienizačný kontajner 

Hygienizačný kontajner v počte 2 kusy 

Parametre požadované verejným obstarávateľom: MJ Min. Max. Presne 
spĺňa všetky podmienky na zariadenie určené na 
hygienizáciu VŽP 3 podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 
1069/2009 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 

      áno 

objem vane m3 25     
ročný objem spracovaných odpadov ton 500     
utesnený, tepelne izolovaný       áno 
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vaňa z nehrdzavejúcej ocele       áno 
možnosť umiestniť do vonkajšieho prostredia       áno 
protizápachový filter alebo membrána       áno 
elektronický záznam teploty a hygienizácie 
s možnosťou uloženia dát 

      áno 

prevetrávací riadený systém zabezpečujúci prísun 
O2 do materiálu 

      áno 

elektronický a automatizovaný riadiaci a vizualizačný 
systém prevádzky 

      áno 

kontajner nový, doposiaľ nepoužitý    áno 
 

časť 4. Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov 

Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov v počte 1 kus 

Parametre požadované verejným obstarávateľom: MJ Min. Max. Presne 

výkon m3/hod. 10   

bočný vyprázdňovací dopravník    áno 

materiál vnútra vane – nehrdzavejúca oceľ    áno 

kapacita zásobníka m3 5   

počet horizontálnych závitoviek  2   

pohon pomocou elektromotora    áno 

drvenie na frakciu max. 1,2 cm    áno 

stacionárne prevedenie    áno 

podrvenie materiálu s max. priemerom cm  6  

otočné rezacie nože hviezdicového tvaru 
z vysokoodolnej ocele 

   áno 

vyprázdňovanie dopravníkom (min. 900x3000 mm) mm  900 x 3000   

drvič nový, doposiaľ nepoužitý    áno 

 
 

CPV slovník:  
Hlavný predmet  
Hlavný slovník: 34144511-3 Vozidlá na odvoz smetí 
 34928480-6 Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 
 43414000-8 Drviče 

6.  Rozdelenie zákazky na časti:  
ÁNO, predmet zákazky je rozdelený na 4 časti podľa opisu uvedeného v bode 5. tejto výzvy. Uchádzač 
môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť, viacej častí, alebo na všetky časti predmetu zákazky. 

7.  Možnosť predloženia variantných riešení:  
Nepovoľuje sa. 

8.  Dodanie predmetu zákazky: 
Dodanie predmetu zákazky sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej pre každú časť predmetu 
zákazky samostatne, s termínom dodania predmetu zákazky do 7 mesiacov od zaslania výzvy verejného 
obstarávateľa ako kupujúceho po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy. 

 Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. Mesto Handlová, Slovensko 

9.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov EÚ v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita 
životného prostredia. 

Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez 
poskytnutia zálohy alebo preddavku, a to na základe faktúry s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

10.  Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:  
do 07. 09. 2020 do 12:00 hod.  

Cenovú ponuku je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: maria.lenkova@handlova.sk 
vo forme PDF skenu (príp. obrázku) uchádzačom podpísaného dokumentu alebo v listinnej podobe 
v uzatvorenej obálke do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s 
uvedením hesla „Zhodnocovanie BRKO - neotvárať“.  
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11.  Obsah ponuky:  
Uchádzač predloží cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej 
hodnoty zákazky podľa príloh č. 1 - č. 4 tejto výzvy pre každú časť predmetu zákazky samostatne. 

12.  Prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

časť 1. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 
Príloha č. 2 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

časť 2. Nádoby na zber odpadu (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 
Príloha č. 3 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

časť 3. Hygienizačný kontajner (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 
Príloha č. 4 - Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

časť 4. Drvič kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov (formulár na vyplnenie pre uchádzača) 

V Handlovej, dňa 20. augusta 2020   

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 


