
Ev.  č.:  2017/006046/02031 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  

niektorých zákonov (zákon) 
 

Názov zákazky:  

„Nakladanie s odpadom“ 

služby 

 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:   

Úradný názov:  Mestská časť Košice - Sever 

Sídlo:  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice                  

Štatutárny orgán: Marián Gaj, starosta 

IČO: 00690929 
 
 

DIČ:  2020762964 
 
 

Kontaktné miesto:  Miestny úrad - podateľňa na prízemí administratívnej budovy 
Kontaktná osoba: Jaroslav Karola   
Telefón/Fax: +421 63 247 72, +421 917 909 011 
E-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 
90500000-2  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 

90511000-2         Služby na zber odpadu 
90512000-9         Služby na prepravu odpadu 
90513000-6         Služby na spracovanie a likvidáciu odpadu 
 
NUTS kód:  SK042 Košický kraj 
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

„Nakladanie s odpadom“ 
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3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
 

3.1   Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služby, na zber, prepravu a likvidáciu – 

zhodnotenie odpadu podľa špecifikácie prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z.z. ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov: 

Číslo skupiny: 15 

Číslo podskupiny: 15 01 06 

Názov skupiny, podskupiny: zmiešané obaly 

Kategória odpadu: O 

 

3.2   Opis miesta a frekvencie:   

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania z odpadmi – zabezpečenie  zberu, vývozu  a likvidácie 

odpadu z nižšie špecifikovaných prevádzok, z ktorých sa vyváža odpad iný ako komunálny: 

 

A. Trhovisko Mier, Námestie nádeje 1, 040 01 Košice, premet činnosti: trhovisko 

Počet vývozov  týždenne :  3  (Pondelok, Streda, Piatok) 

Počet nádob:   1 

Objem nádob:   1100 L 

 

B. Trhovisko Merkúr, Boženy Nemcovej 28, 040 01 Košice, premet činnosti: trhovisko 

Počet vývozov  týždenne :  5  (Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok,) 

Počet nádob:   2 

Objem nádob:   1100 L 

 

C. Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice, premet činnosti: 

sociálne služby 

Počet vývozov  týždenne :  2  (Pondelok , Štvrtok) 

Počet nádob:   1 

Objem nádob:   1100 L  

 

D. Prevádzka: BENY BURGER Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, premet činnosti: rýchle 

občerstvenie 

Počet vývozov  týždenne :  2  (Pondelok , Štvrtok) 

Počet nádob:   1 

Objem nádob:   1100 L 

 

Predpokladané množstvo vývozov za rok 2018 čiastočne bez dní pracovného voľna a sviatkov: 

-  608 (vývoz vo sviatky: 1.5., 1.11., 24.12.2018 opis miesta A, B, C) 

Predpokladané množstvo vývozov za rok 2019 čiastočne bez dní pracovného voľna a sviatkov: 

-  606 (vývoz vo sviatky: 1.5., 1.11., 24.12.2018 opis miesta A, B, C) 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol odpad v prvom rade zhodnotený 

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA  ZÁKAZKY (bez DPH):  
Hodnota:  12 140 EUR (slovom: dvanásťtisícštyristoštyridsať eur) 

 



5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY: 
5.1 Predmet zákazky nie je delený na časti. 
 
6. VARIANTNÉ RIEŠENIE: 
6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť  

variantné riešenie vo vzťahu k 
požadovanému riešeniu. 

 

7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK: 
Do: 21.12.2017        Do:  12.00   hod. 

 
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: 

Do:  15.02.2018    
 

  
 

9. STANOVENIE CENY: 
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu 
zákazky: 
- materiálové, osobné, dopravné, režijné a prípadné všetky ostatné náklady súvisiace s 
dodaním predmetu zákazky.  
V ponuke je potrebné cenu uvádzať v eurách (€), bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 
SPÔSOB  URČENIA  CENY  

1.  Navrhovaná cena na predmet zákazky musí byt' stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení vyhl. MF SR č. 375/1999 Z. z.  ako cena 
maximálna a musí obsahovať cenu za predmet zákazky, v ktorej uchádzač zohľadní predmet 
zákazky opísaný v časti 3 „ Opis premetu zákazky “ týchto súťažných podkladov.  

2.  Záujemcom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách a bude uvedená v zložení: 

a) ak je záujemca zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH  
 

b) ak záujemca nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú celkovú zmluvnú cenu 
v EUR s DPH.  
Zároveň na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 
Cenová ponuka musí byť vypracovaná podľa týchto súťažných podkladov. Spôsob určenia 
ceny a podpísaná záujemcom alebo zástupcom záujemcu. 
 

10. ZMLUVNÉ PODMIENKY: 
Výsledkom zadávania zákazky bude  uzavretie Rámcovej dohody (zmluva). 

Miesto plnenia predmetu zákazky: Zariadenie opatrovateľskej služby Mestskej časti 
Košice – Sever, Ťahanovské riadky 91, 040  01 Košice. 

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)  

Hodnota: 24 

Začatie: 01.01.2018 o 0:01 hod. 

Ukončenie: 31.12.2019 o 23:59 hod. 
 
 

11. PODMIENKY ÚČASTI:   

Záujemca predloží nasledovné doklady: 
a) Osobné postavenie: Oprávnenie podnikať v predmete zákazky, alebo čestným 
prehlásením (dočasným). Úspešný uchádzač predloží originálne potvrdenia alebo overené 



kópie o osobnom postavení do 2 pracovných dní od vyrozumenia elektronickou poštou po 
vyhodnotení súťaže. Pri nesplnení tejto požiadavky, alebo odmietnutí uzavrieť zmluvu budú 
oslovení uchádzači v druhom poradí  s rovnakou požiadavkou, potom tretí v poradí, atď. 

b)  návrh na plnenie kritérií - cenovú ponuku, ktorú nájdete v 2. prílohe tejto Výzvy, 

 

c)  Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v 1. prílohe tejto pozvánky (prehlásenie musí 

byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa), návrh na 

plnenie kritérií - cenovú ponuku, ktorú nájdete v 2. prílohe tejto Výzvy, 

d)   návrh zmluvy v editivateľnom formáte (.doc), návrh zmluvy na CD nosiči. 

 
f)  Záujemca predloží písomnú ponuku podľa bodu 13. týchto súťažných podkladov v 
jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD 
nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), vo formáte súborov pdf v strojovo čitateľnom 
tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf, prípadne vo 
formáte pre kompresiu súborov zip (ďalej len „CD/DVD nosič“). Na týchto CD/DVD 
nosičoch bude nahratá kompletná ponuka záujemcu tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol 
identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, 
ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa 
v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali 
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD je 
určené na účely zverejňovania dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. 
v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti 
o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 zákona, ako 
aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky (ďalej len „dôverné informácie“). 
- Záujemca je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v 
súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile. 
- Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, záujemca ich v ponuke viditeľne označí. Verejný 
obstarávateľ odporúča, aby predložená ponuka záujemcu obsahovala záujemcom 
vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, 
bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 
 

 

12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:   
Jediným kritériom je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 
 

13. PREDKLADANIE PONÚK:  
Záujemca predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, 
alebo ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením: 
• Identifikačné údaje Záujemcu (Názov, sídlo) 
• „NEOTVÁRAŤ !“ 
• Heslo:  „ Nakladanie s odpadom “ 

 

Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne): 
Mestská časť Košice – Sever  
Festivalové námestie 2 
040 01 Košice 
Slovenská republika 
 

V pracovných dňoch v čase: pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 h. do 16.00 h., streda od 8.00 h. do   
16.30 h., piatok od 8.00 h. do 12.00 h. 
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak 
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač 
nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet 
zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a 



 

          podpísané 

       _______________________________ 
          Marián Gaj 
              starosta

nebudú vyhodnocované.   Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na 
doručenie ponúk.  
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 
uvedenými v tejto výzve. Uchádzač  nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa 
akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok 
súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
 

14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu, alebo 
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky 
predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
 
Prílohy:  
- PRÍLOHA č.1 - PONUKA UCHÁDZAČA - Návrh na plnenie kritérií 
- PRÍLOHA č.2 – ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Vypracoval: Jaroslav Karola 
Dňa: 14.12.2017 



 
PRÍLOHA č.1 PONUKA UCHÁDZAČA – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  

niektorých zákonov 
 

Názov zákazky: 

„Nakladanie s odpadom“ 

(služby) 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:   

Úradný názov:  Mestská časť Košice - Sever 

Sídlo:  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice                  

Štatutárny orgán: Marián Gaj, starosta 

IČO: 00690929 DIČ:  2020762964 

Kontaktné miesto: Miestny úrad - podateľňa na prízemí administratívnej budovy 
Kontaktná osoba:   Jaroslav Karola 
Telefón/Fax: 055/6324772  mob. č. 0917 90 90 11 
E-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk 
 

 

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:   

Názov:  

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO:  Kontaktné údaje: 
Kontaktná osoba:  DIČ: 

IČ DPH: Telefón/Fax: 

som platcom DPH/nie som platcom DPH   (vyznačiť) 
E-mail: 
 
 

2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ: 
(uchádzač uvedie jednotkovú cenu za stravnú jednotku) 

 
 
Plnenie kritérií na hodnotenie ponúk ( uchádzač predloží vyplnený formulár v ponuke) 

VYHLÁSENIE, KTORÉ BUDE ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK  

Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom. 
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- 2 - 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

„Nakladanie s odpadom“ 

Cena za predmet zákazky bez DPH/s DPH 

 

bod názov Eur bez DPH  sadzba DPH EUR s DPH 

 

1 

 

Cena za vývoz a likvidáciu – 

zhodnotenie odpadu z jednej 

nádoby 

   

 

2 

 

Cena za prenájom 1100 l jednej 

nádoby/vývoz 

   

 

3 

 

Cena za vývoz a likvidáciu – 

zhodnotenie odpadu a prenájmom 

1100 l jednej nádoby spolu 

   

 

4 

Cena za vývoz, likvidáciu – 

zhodnotenie odpadu a prenájom   

1100 l nádob spolu podľa bodu 3 

Špecifikácie (1 216 vývozov za 24 

mesiacov) 

   

 

5 

 

Celková cena slovom v EUR s DPH 

 

 

Navrhovaná cena bude súčtom ceny za zber, manipuláciu, nakladanie, odvoz, a likvidáciu odpadu. 

Navrhovaná cena bude na obdobie 24 mesiacov od 01.01. 2018 o 00:01 hod. do 31.12.2019 o 23:59 hod.. 

 

 

Poskytovateľ  je*  –  nie je*  platcom DPH 
*(nehodiace sa preškrtnúť) 
 
 

Vypracoval:  
Dňa: 
 
         ________________________ 
     (pečiatka)   podpis štatutárneho zástupcu  



 

PRÍLOHA č. 2 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Dodávateľ:  (obchodné meno): ..........................................................................................., 

 

(sídlo):  ................................................................................................................................., 

 

(IČO):  ................................................................................................................................., 

 

(zápis v registri): ...................................................................................................................., 

 

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):  ............................................................................., 

 

(meno, priezvisko, funkcia):  .........................................................................................., 

 

 

Čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice – Sever (ďalej len „MČ KE-Sever“) 

a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo kontrolných 

orgánov MČ KE-Sever a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka): 

 

 

- nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým alebo 

obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever, 

- nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa, 

- nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa, 

- nebudú mať osobný prospech z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,  

- nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt záujmov vo 

vzťahu k MČ KE-Sever. 

 

V ................................., dňa ............................... 

 

............................................................................ 

               (meno, priezvisko, funkcia) 

 


