
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Spracovanie odpadu Svätý Jur

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Svätý Jur

IČO 00304832

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, SK

Kontaktná osoba Mgr. Zuzana Somorovská, +421917717583, zuzana.somorovska@svatyjur.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 69999,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 5 mesiacov január 2022 - máj 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 21.12.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxggYE5TZSFGwSXiiAlhhfk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Odpadové hospodárstvo

Podoblasť Komunálny odpad

Všeobecný opis zákazky

1. Predmetom zákazky je zabezpečenie služby "Spracovanie komunálnych odpadov pre mesto Svätý Jur". Podrobnosti o  intervale dovozu
zmesového (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) do zariadenia uchádzača na spracovanie odpadu sú uvedené v Prílohe č.1. Tieto 
intervaly dovozov sú indikatívne, pričom skutočné intervaly dovozov budú dohodnuté podľa potrieb Zmluvnej strany 1 a možností Zmluvnej
strany 2. Zmluvná strana 2 musí mať minimálne možnosti zrealizovať činnosť podľa tejto zmluvy podľa indikátorov v Prílohe č.1. Miesto
poskytnutia predmetu zákazky je areál firmy uchádzača, kde sa nachádza zariadenie na spracovanie odpadov. 

2. Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho
kvalite a cene. 

3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

4. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na vykonávanie služby, a to najmä náklady na spracovanie
odpadov. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú služby naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku,
avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

5. Povinnosti uchádzača súvisiace so spracovaním komunálneho odpadu sú : 
a) prevziať zmesový komunálny odpad od zberovej spoločnosti a objemný odpad od akciovej spoločnosti mesta, ktorá zabezpečuje
dopravu objemného odpadu zo zberného dvora, s ktorými má objednávateľ uzavreté zmluvy a zabezpečiť spracovanie zmesového a
objemného komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 79/20215 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacimi predpismi. 
b) pri každom odovzdaní odpadu vystaviť objednávateľovi vážny lístok, preukazujúci skutočné množstvo odovzdaného odpadu, dátum jeho
odovzdania v zariadení na spracovanie odpadov, číselný kód odpadu, kód nakladania s odpadom a podpis osoby zodpovednej za prevzatie
odpadu na ďalšie spracovanie 

6. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.5.2022 

7. Hodnotiace kritérium : Kritériom pre posúdenie predložených ponúk bude celková cena za predmet zákazky vrátane DPH. V prípade
uchádzača, ktorý spracováva odpad zneškodňovaním sa k celkovej sume prirátava aj sadzba za uloženie  zmesového komunálneho
odpadu a objemného odpadu v zmysle Prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z. zákonný poplatok Hodnoty dovozov sú uvedené
ako indikatívne. 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxggYE5TZSFGwSXiiAlhhfk


8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : 
Zmluva o poskytovaní služieb. 

2. Financovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne - z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
a) Splatnosť faktúr 14 dní. 
b) Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. 
c) Dohodnutú cenu vrátane DPH bude verejný obstarávateľ uhradzovať dodávateľovi až po prevzatí výstupu pracovnej činnosti. 

4.Spôsob určenia ceny predmetu zákazky : 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
     • navrhovaná zmluvná cena za spracovanie 1 t odpadu bez DPH, 
     • výška a sadzba DPH, 
     • navrhovaná zmluvná cena za spracovanie 1 t odpadu + výška a sadzba DPH, 

navrhovaná zmluvná cena za spracovanie 1 t odpadu+ výška a sadzba DPH + zákonný poplatok 22 € / t (v prípade, že sa
jedná o zneškodnenie odpadu skládkovaním)
- v zmysle prílohy - návrh na plnenie kriterií - každá jednotlivá položka

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý
predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania,
resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky

1 Dôvernosť a ochrana osobných údajov : 
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Vysvetľovanie zákazky : 
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

3.Koflikt záujmov 
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

4. Zákaz účasti vo VO 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky :  
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová



ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
Obsah ponuky: 
A. Predloženie cenovej ponuky v tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2  
Kópiu dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky (potvrdenie o registrácii), 
B. Preukázanie osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 2) písm. e) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov: požadujeme vyznačenie konkrétneho predmetu činnosti, ktorým sa preukazuje oprávnenosť poskytovať
službu, ktorá je predmetom zákazky v doklade o oprávnení poskytovať požadovanú službu. (Stačí doklad z internetu resp.
uvedenie konkrétnej činnosti, ktorú si verejný obstarávateľ overí v príslušnom registri.) 
C. Predloženie návrhu Zmluvy o spracovaní komunálnych odpadov pre mesto Svätý Jur na obdobie 1.1.2022 - 31.5.2022 

2. Vyhodnotenie cenových ponúk : 
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Spracovanie odpadu Svätý Jur 1,0 celok

Uchádač vloží výslednú sumu z prílohy - Návrh plnenia kritérií 

Príloha č. 2 - Návrh plnenia kritérií.ods

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1 - Interval odvozov.ods Iné 13,3 kB

Prı́loha č. 2 - Návrh plnenia kritériı́.ods Požadované prílohy ku cenovej ponuke 6,3 kB


