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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

 

Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby zadávaná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon“). 

 

 

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Obec Bodovce 

Obecný úrad Bodovce, Bodovce 55, 082 66 Uzovce 

IČO: 00690422 

Kontaktné miesto: kancelária starostu 

Kontaktná osoba: František Jusko – starosta obce 

Telefón: 0917 464 213 

Email: obecbodovce@wicom.sk 

 

 

II. PREDMET ZÁKAZKY 

 

Názov zákazky 

Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Bodovce 

 

Vymedzenie predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v obci spojených so zberom, odvozom a likvidáciou 
vyprodukovaných odpadov v obci podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Pod likvidáciou odpadov sa rozumie jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Zoznam komunálnych odpadov podľa Katalógu odpadov (vyhláška 365/2015 Z. z.): 
20 03 01 zmesový komunálny odpad 
20 03 07 objemný odpad 
20 01 21, 23, 35, 36 elektro odpad 
 
Druhy a celkový počet zberných nádob v obci: 
smetná nádoba 110 l   67 ks 
kontajner 1 100 l      2 ks 
 
Frekvencia vývozu jednej zbernej nádoby za rok: 
smetná nádoba 110 l 26 vývozov/rok (požaduje sa vyvážať 1x za dva týždne) 
kontajner 1 100 l  26 vývozov/rok (požaduje sa vyvážať 1x za dva týždne) 
 
Frekvencia vývozu pre celkový počet zberných nádob za rok: 
smetná nádoba 110 l 1 742 vývozov/rok ( 67 ks x 26 vývozov/rok = 1 742) 
kontajner 1 100 l       52 vývozov/rok (    2 ks x 26 vývozov/rok =      52) 
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Predpokladané množstvo objemného odpadu:     9 t/rok 
Predpokladaný počet vývozov elektro odpadu:    2 vývozy/rok 
 
Spôsob platby za likvidáciu odpadu bude kombinovaný a to podľa počtu vyvezených nádob a podľa 
kapacity v tonách a to nasledovne: 

- zmesový komunálny odpad 20 03 01 zo smetných nádob 110 l bude zaplatený za počet 
vyvezených smetných nádob, v cene za nádobu bude započítaný zber a preprava; 

- zmesový komunálny odpad 20 03 01 z kontajnerov 1 100 l bude zaplatený za počet 
vyvezených kontajnerov, v cene za kontajner bude započítaný zber a preprava; 

- objemný odpad 20 03 07 bude zaplatený za tonu, v cene za tonu bude započítaný zber 
a preprava; 

- elektro odpad 20 01 21, 23, 35, 36 bude zaplatený za počet vývozov, v cene za vývoz bude 
započítaný zber a preprava; 

- k cene sa NEPRIPOČÍTAVA poplatok obci vyrubený obci podľa zákona č. 17/2004 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov; v prípade, že bude tento 
poplatok uplatniteľný (podľa spôsobu likvidácie odpadu) bude sa pri fakturácií vyčísľovať 
samostatne, pretože ide o konštantné číslo, ktoré je pre všetkých poskytovateľov služby 
s predmetným spôsobom likvidácie odpadu rovnaké. 

 
Tento popis je vysvetľujúcim podkladom pre návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 

Maximálna výška finančných zdrojov 

Tento údaj sa neuvádza. 
 
 
III. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. 

 

V prípade, že sa budú porovnávať ponuky s rozdielnym spôsobom likvidácie (zhodnotenie so 

zneškodnením) verejný obstarávateľ pri vyhodnotení ponuky, ktorá bude odpad zneškodňovať 

započíta do celkovej ceny takejto ponuky aj poplatok obci vyrubený obci podľa zákona č. 17/2004 Z. 

z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov na základe množstiev odpadov, 

ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii z fakturácie v r. 2017 na taký istý predmet zákazky. 

 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

 

Lehota na predkladanie ponúk 

do 24.1.2018 

 

Spôsob a miesto doručenia ponuky 

Ponuky môžu byť predložené e-mailom, osobne, poštou alebo kuriérom, miesto a kontakty sú 

uvedené v časti I. tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom posielať ponuky prioritne mailom na adresu 

obecbodovce@wicom.sk , kvôli urýchleniu procesu verejného obstarávania.  
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Pri mailovom zaslaní ponuky je potrebné uviesť v predmete mailu názov konkrétnej zákazky 

s označením Ponuka.  

Do mailu nie je prípustné kumulovať viacero ponúk z rôznych zákaziek, ale je potrebné posielať 

mailom vždy iba jednu kompletnú ponuku prislúchajúcu konkrétnej zákazke. 

 

 

V. OBSAH PONUKY 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať kompletne vypísaný návrh na plnenie kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, ktorý je samostatnou prílohou tejto výzvy. 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie v návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie 

ponúk pri položke „20% DPH v €“ číselnú hodnotu rovnajúcu sa nule. Jeho cena sa bude považovať 

z pohľadu DPH za konečnú a v prípade, že sa počas plnenia predmetu zákazky stane platcom DPH 

nebude ju možné navýšiť. 

 

 

VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 

Úspešný uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. 

Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre účely prieskumu trhu. Z prieskumu 
trhu Vám nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy alebo vystavenie objednávky. Výsledok 
z prieskumu trhu bude telefonicky oznámený iba vybranému uchádzačovi, s ktorým môže byť 
uzavretá zmluva alebo vystavená objednávka. Ostatným uchádzačom nebude verejný obstarávateľ 
oznamovať výsledok z uskutočňovaného prieskumu trhu. Výsledok ostatným uchádzačom bude 
oznámený iba na základe ich požiadania. 
 

 

1 príloha 

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  - .pdf, .docx formát 

 

 

 

 

 

Bodovce 17.1.2018 -------------------------------- 

 František Jusko 

 starosta obce 

 



Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 

Predmet zákazky: Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Bodovce 

 

P. č. Položka Merná jednotka Množstvo za rok Jednotková 
cena v € bez 

DPH 

Cena spolu za 
položku v €/rok 

bez DPH 

1. Vývoz smetnej 
nádoby 110 l 

vývoz 1 742  
 

2. Vývoz kontajneru 
1 100 l 

vývoz 52  
 

3. Objemný odpad tona 9   

4. Elektro odpad vývoz 2   

Cena spolu za všetky položky v €/rok bez DPH  

20% DPH v €  

Cena spolu za všetky položky v €/rok s DPH  

Celková cena v €/tri roky s DPH  

 

 

Spôsob likvidácie odpadu: 

 

Názov a sídlo uchádzača:   

 

Meno, dátum a podpis: 

 

 
Poznámky 

 

Vysvetľujúcim podkladom k obsahu položiek je vymedzenie predmetu zákazky. 

 

Spôsob likvidácie odpadu – uchádzač uvedie zhodnotenie alebo zneškodnenie podľa toho, čo je aktuálne. 

 

K cene sa NEPRIPOČÍTAVA poplatok obci vyrubený obci podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 

v znení neskorších predpisov; v prípade, že bude tento poplatok uplatniteľný (podľa spôsobu likvidácie odpadu) bude sa pri 

fakturácií vyčísľovať samostatne, pretože ide o konštantné číslo, ktoré je pre všetkých poskytovateľov služby s predmetným 

spôsobom likvidácie odpadu rovnaké. 

 

V prípade, že sa návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  zasiela verejnému obstarávateľovi v prílohe mailu nemusí 

byť podpísaný. 
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