
OBEC KOŠECA 
Hlavná ulica 36/100, 018 64  KOŠECA 

______________________________________________________________ 

 
VÝZVA 

na predloženie ponuky na dodanie služby 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ: Obec Košeca 
Sídlo:   Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca 
Zastúpený:   Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu:   3000323372/0200 
IČO:    00317390 
DIČ:    2020610922 
Kontaktná osoba:  Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 
Telefón:   0918 461 201, 042/4468183 
e-mail:   starosta@koseca.sk 
Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1b) ZVO 
 

2. Opis 

Názov predmetu zákazky: Systém evidencie a monitorovania množstva odpadov  

Druh zákazky: služba 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požadujeme predloženie ponuky na celý predmet zákazky 

Miesto dodania služby: Obecný úrad Košeca 

Termín dodania služby: február 2019 

Stručný opis zákazky: dodávka elektronického systému na evidenciu odpadov a odpadových 

nádob umožňujúci centrálnu evidenciu infraštruktúry odpadového hospodárstva, pozostávajúci z 

nasledovných súčastí: 

- označovacie identifikátory pre odpadové nádoby a vrecia na báze RFID 
- nositeľné snímače pre RFID identifikátory 
- mobilné snímače QR kódov 
- čítačka RFID identifikátorov 
- čítačka QR kódov 
- samolepiace etikety s QR kódmi na odpadové vrecia 
- trvácne samolepiace etikety s QR kódmi na odpadové nádoby 
- on-line softvér  
- kompletné úvodné nastavenie evidenčného systému  
- úvodné zaškolenie  
- príprava komunikačnej stratégie a informačných materiálov pre obyvateľstvo 

 
Presná špecifikácia evidenčného systému odpadov z domácnosti je prílohou tejto výzvy. 
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3. Predpokladaná hodnota zákazky 
13.051,00 € (bez DPH) 
Stanovená na základe prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 
 

4. Podmienky financovania 
Faktúra so splatnosťou 30 dní. 
 

5. Podmienky účasti: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar (neoverená kópia). 
 

6. Predkladanie ponúk 
Lehota: Ponuky sa prijímajú do 15. 1. 2019, 15.00 hod.  
Miesto: mailom na adresu marek.kurinec@koseca.sk 
Jazyk: Ponuky predkladajte v slovenskom alebo českom jazyku. 
 

7. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo 
toto zadávanie zákazky vyhlasované. 

 
Dátum: 07. január 2019 
 
Zverejnené: 07. január 2019 


