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OUZNB – 663/360/2022

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

1. NÁZOV, ADRESA, KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Sídlo:
Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Starosta obce:
PaedDr. Juraj Hlavatý
IČO:
00314366
DIČ:
2020553348
Telefón:
041 230 40 81
Stránkové hodiny:
prac. dni od 7.00 hod do 14.00 hod
Kontaktná osoba:
PaedDr. Juraj Hlavatý, t. č. 0917 942 367
E-mail: :
starosta@zborovnadbystricou.sk
marta.droscakova@zborovnadbystricou.sk
2. METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: ,,Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu
z domácností "
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 90511100-3 Zber tuhého komunálneho odpadu
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu
90511200-4 Zber odpadu z domácností
90513100-7 Likvidácia odpadu z domácností
Miesto dodania zákazky:

Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou 223

Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmet zákazky spočíva v zbere, odvoze a likvidácii tuhého komunálneho odpadu a biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností, ktorý vznikne na území Obce Zborov nad Bystricou v zmysle zákona
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpokladané množstvo vyvezeného tuhého komunálneho odpadu (TKO) za rok: maximálne 400 t
Predpokladaný počet zberných nádob na TKO - 240 l: maximálne 540
- 110 l: maximálne 60
- 1100 l: maximálne 10
Frekvencia zberu a vývozu TKO: 2x/mesiac.
Predpokladaný počet zberných nádob biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) - 120 l: maximálne 5
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Frekvencia zberu a vývozu BRO: december – február: 1x/14 dní
marec – november: 1x/týždeň
4. TYP UZATVÁRANEJ ZMLUVY
Zmluva o poskytovaní služby – návrh je prílohou tejto výzvy.
5. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky a vyhodnotí prieskum trhu identifikáciou
úspešného uchádzača.
7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Faktúra musí mať náležitosti daňového
dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený ju vrátiť na
doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové
platby.
8. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač musí mať oprávnenie podnikať v oblasti predmetu zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo
výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytovanie požadovanej služby), t.j. uchádzač musí spĺňať podmienku
účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač nemusí
predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
9. OBSAH PONUKY
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo oprávnenou
osobou za uchádzača a musí obsahovať:
• identifikačné údaje uchádzača ako obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, telefón, e-mail, bankové spojenie,
číslo účtu
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• návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vypracovaný v súlade s touto výzvou,
t.j. cenová ponuka:
− tuhý komunálny odpad: cena v € s DPH / 1 tona
− cena za manipulačný poplatok : cena v € s DPH / 1 tona
− biologicky rozložiteľný odpad z domácností – 120 l nádoba: cena v € s DPH / 1 nádoba
V cenovej ponuke musí byť zahrnutá aj doprava na miesto plnenia.
10. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY A VIAZANOSTI CENOVÝCH PONÚK
Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku termínu plnenia zmluvy od 01.07.2022 do 30.06.2023.
11. TERMÍN A MIESTO PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 15. júna 2022 do 10.00 hod.
Spôsoby doručenia ponúk:
Poštou alebo osobne na adresu:

E-mailom na adresu:

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou 223
023 03 Zborov nad Bystricou
marta.droscakova@zborovnadbystricou.sk

Cenové ponuky doručené osobne alebo poštou uchádzači predložia v uzavretých obálkach s označením:
Cenová ponuka - ,,Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného
odpadu z domácností“ - NEOTVÁRAŤ.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Mgr. Marta Droščáková
PaedDr. Juraj Hlavatý

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

12. OTVÁRANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk predložených osobne, poštou alebo e-mailom je neverejné.
13. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky
na obsah cenovej ponuky stanovené v tejto výzve. Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený
na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a verejné obstarávanie
zrušiť.
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14. OZNÁMENIE VÝSLEDKU
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia cenových ponúk. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že boli neúspešní s uvedením
dôvodu neprijatia ich ponuky.
Dátum odoslania výzvy : 09.06.2022

PaedDr. Juraj Hlavatý, v.r.
starosta obce
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