
OBJEDNÁVATEĹ: 

     OBEC HOROVCE, 072 02 HOROVCE 25                 
                                                  

Obecný úrad Horovce 25,  072 02 Tušická Nová Ves 
tel.: 056/6495 731,ou.horovce@stonline.sk IČO: 00325198 

 

 

                                                                                                                       Dodávateľ: 

                                                                                                                       FEREX, s.r.o. 

                                                                                                                       IČO: 17682258 

                                                                                                                       Vodná 23 

                                                                                                                       949 01  Nitra 

 

Vec: Objednávka 

V súvislosti s vyhodnotením cenových ponúk v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákazky s názvom : „ZD Horovce – kontajnery“ si u Vás týmto spôsobom 

objednávame predmet zákazky : 

            
 

- 6ks Kontajner 1100 l ZKO  
- 2ks Veľkoobjemový závesný vaňový kontajner na odpad - otvorený 

asymetrický 7,0 m3  
- 2ks Veľkoobjemový závesný vaňový kontajner na odpad - otvorený 

asymetrický 7m3 so sklopným čelom  
 

             s následovným podrobnejším opisom zákazky: 
 

Veľkoobjemový závesný vaňový  kontajner na odpad - 
otvorený asymetrický 7,0 m3 - 2ks 

 Veľkoobjemový kontajner otvorený s veľkým objemom na priemyselný 

odpad, stavebný odpad aj komunálny odpad, kontajner sa obsluhuje 

ramenovým nakladačom 

 Materiál: plech valcovaný za tepla | 1. trieda St. 11 375 

 Hrúbka plechov: podlaha - 4,00 mm | steny - 3,00 mm 

 Konštrukcia: celozváraný oceľový rám z ohýbaných profilov - vodotesné 

zvary 

 Vystuženia: čelá kontajnera 3x zosilnené L profilmi | 2x zosilnené horné 

rohy rámu 



 Podlaha: vystužená 3x U profilmi - ochrana kovu pred koróziou 

 Manipulácia: pomocou reťazového ramenového nakladača 

 Rozmery DxŠxV: 3500 x 1700 x 1500 mm 

 Nosnosť: 7000 kg 

 Vysýpacie háky: na oboch stranách - možnosť vysýpania z oboch strán 

kontajnera, kombinácia západoeurópsky aj český typ, t.zn. tri háky na 

jednej strane a tri háky na strane druhej 

 Povrchová úprava: 2x základný syntetický náter + 2x vrchný syntetický 

náter - antikorózny náter – farba modrá 

 Háčiky:  po obvode kontajnera pre uchytenie bezpečnostnej siete 

 Norma: DIN 30 720 

 Doplnková požiadavka: trvácne zreteľne viditeľné označenie  kontajnerov logom 

užívateľa. 

 

 

 

 

Veľkoobjemový závesný vaňový  kontajner na odpad - 

otvorený asymetrický 7m3 so sklopným čelom – 2ks 

 Veľkoobjemový kontajner otvorený s veľkým objemom na priemyselný 

odpad, stavebný odpad aj komunálny odpad, kontajner sa obsluhuje 

ramenovým nakladačom 



 Sklopné čelo kontajnera s jednoduchým zaisťovacím mechanizmom 

umožňuje rýchle a jednoduché nakladanie odpadu 

 Materiál: plech valcovaný za tepla | 1. trieda St. 11 375 

 Hrúbka plechov: podlaha - 4,00 mm | steny - 3,00 mm 

 Konštrukcia: celozváraný oceľový rám z ohýbaných profilov - vodotesné 

zvary 

 Vystuženia: čelá kontajnera 3x zosilnené L profilmi | 2x zosilnené horné 

rohy rámu 

 Podlaha: vystužená 3x U profilmi - ochrana kovu pred koróziou 

 Manipulácia: pomocou reťazového ramenového nakladača 

 Objem: 7,0 m3 

 rozmery DxŠxV: 3500 x 1700 x 1500 mm 

 nosnosť: 7000 kg 

 Vysýpacie háky: na oboch stranách - možnosť vysýpania z oboch strán 

kontajnera, kombinácia západoeurópsky aj český typ, t.zn. tri háky na 

jednej strane a tri háky na strane druhej 

 Povrchová úprava: 2x základný syntetický náter + 2x vrchný syntetický 

náter - antikorózny náter – farba modrá 

 Háčiky:  po obvode kontajnera pre uchytenie bezpečnostnej siete 

 Doplnková požiadavka: trvácne zreteľne viditeľné označenie  kontajnerov logom 

užívateľa. 

 

 

 

Kontajnery 1100L ZKO – 6ks 

 Materiál: Kovový kontajner na zmesový komunálny odpad žiarovo 

zinkovaný  

 Objem: 1100,00 L 



 Použiteľnosť : vysypú ju všetky zvozové spoločnosti na Slovensku 

 Spôsob vysýpania : hrebeňové a čapové vysýpanie zberovými vozidlami 

 Určenie : zber komunálneho odpadu 

 Objem : 1100 litrov 

 Nosnosť : 440 kg 

 Materiál : žiarovo zinkovaný plech 

 rozmery (ŠxHxV): 1370 x 1115 x 1470 mm  

 manipulácia: 4 otočné kolieska priemer 200mm, z ktorých predné dve sú 

brzdené 

 povrchová úprava: žiarové zinkovanie podľa EN ISO 1461 

 Norma: EN 840-3 (DIN 30700) 

 príslušenstvo: zátka na odtok vody na dne kontajnera  

 uzamykanie kontajnera: uzamykanie je riešené v ramene poklopu 

 Zatváranie veka: je zabezpečené systémom 4 špirálových pružín. 

 Ochranná gumová manžeta: na hrane veka bráni úniku zápachu do okolitého 

prostredia. 

 Rukoväť: rukoväte po všetkých stranách pre manipuláciu dvomi osobami 

 Doplnková požiadavka: trvácne zreteľne viditeľné označenie  kontajnerov logom 

užívateľa. 

 

 



 

 

Tovar požadujeme dodať samozrejme v  rozsahu a za dodržania aj podmienok, ktoré ste predložili 
v svojej cenovej ponuke nižšie uvedenej a podľa vyššie uvedeného opisu predmetu zákazky, ktorý bol 
súčasťou predmetnej výzvy už spomínaného obstarávania. 

    V e c :   C e n o v á    p o n u k a   

 

 v zmysle doručenej výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „ZD Horovce – 

kontajnery“ si Vám touto cestou dovoľujeme predložiť jej nasledovné znenie : 

    

    P.č. 

 

Názov položky 

Jednotková 

cena bez DPH 

 

Sadzba 

DPH-20% 

Výška DPH 

 

Cena s DPH 

 

 

1. Kontajner 1100 l ZKO 

 

250,00 50,00 300,00 

2. Veľkoobjemový závesný vaňový kontajner na 

odpad – otvorený asymetrický 7,0 m3 

 

 

1.100,00 

 

 

220,00 

 

 

1.320,00 



 

CELKOVÁ CENA ZA CELÝ PREDMET ZÁKAZKY : 6.160,00 € bez DPH,   7.392,00 € s DPH  

   

Doprava :  zdarma až na miesto určené objednávateľom, Obec Horovce – vrátane vykládky 

Platobné podmienky :  faktúra po dodávke tovaru, splatnosť  30 dní 

Dodacie podmienky :  do 30 dní odo dňa zaslania objednávky 

Lehota viazanosti ponúk : do 31.12.2020 

Záručná doba : 24 mesiacov 

 

 V prípade, že Vás cenová ponuka zaujala, v čo pevne dúfame, neváhajte nás prosím 

kontaktovať na našich tel. číslach 037/7412130, 6525007, 6522625, mobilných 0905 701812, 0918 

222229, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty ferex@ferex.sk alebo obchod@ferex.sk  

 

 S úctou, 

 

 

                            

       _______________________________ 

                                            Mgr. Pavol Bielik – konateľ spoločnosti 

 

Identifikácia uchádzača : 

 

FEREX, s.r.o., so sídlom Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258, DIČ: 2020405156, IČ DPH: 

SK2020405156, zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 2809/N, zastúpená 

konateľom spoločnosti Mgr. Pavlom Bielikom 

 

 

3. Veľkoobjemový závesný vaňový kontajner na 

odpad – otvorený asymetrický 7 m3 so sklopným 

čelom 

 

 

 

 

1.230,00 

 

 

246,00 

 

 

1.476,00 

mailto:ferex@ferex.sk
mailto:obchod@ferex.sk


 
Táto objednávka je účinná po kontrole a následnom schválení dokumentácie verejného 

obstarávania riadiacim orgánom OPĽZ. 

Táto objednávka je platná jej podpisom oboma  stranami a nadobúda účinnosť splnením všetkých 

nasledujúcich podmienok: 

a)      schválením zákazky zo strany poskytovateľa, t.j. doručením správy z kontroly dokumentácie 

z verejného obstarávania Kupujúcemu. 

b)     vystavením prvej písomnej objednávky na dodávku Tovaru zo strany Kupujúceho; 

c)      zverejnením objednávky na webovom sídle Kupujúceho - objednávateľa. 

  

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu 

nedostatkov, zistených kontrolou (auditom) overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim. 

 

 
Objednávku prijal                                                                                        Objednávku odoslal  
Dodávateľ FEREX s.r.o.                                                                               Objednávateľ Obec Horovce 
............................................                                                                      Erik Timko, starosta Obce Horovce 
V Nitre dňa 26.05.2020                                                                              V Horovciach  dňa 25.05.2020 
                                                                                                                         
 
 
 



 
 
 
 
 
 


