OBEC TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Trstín“
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:

Obec Trstín
919 05 Trstín, č. 95
00 313 122
Ing. Peter Hlávek – starosta obce

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Magdaléna Hlavatá
+421 907 737 221
magdalena@atozgrant.sk

Webové sídlo obce:

http://www.obec.trstin.sk

Špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu za účelom zadávania predmetnej
zákazky podľa §117 ZVO. Predmetom zákazky je poskytovanie služby - „Zber a
zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Trstín“.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytnutia služby "Zber a zneškodnenie
zmesového komunálneho odpadu v obci Trstín". Verejný obstarávateľ požaduje
zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom na území obce a vykonávanie ďalších
činností uvedených v tomto opise predmetu zákazky, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o
odpadoch“). Nakladanie s odpadom predstavuje zber, prepravu (odvoz) a
zneškodnenie komunálneho odpadu. Miesto dodania predmetu zákazky je katastrálne
územie obce Trstín.
Detailné informácie o predmete zákazky sú uvedené v prílohe č. 2 výzvy
„Špecifikácia“. V uvedenej prílohe je potrebné vyplniť stĺpec „Jednotková cena bez
DPH v EUR“. Ostatné bunky sú zavzorcované a budú vypočítané automaticky.
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Zneškodnenie komunálneho odpadu uložením odpadu na skládke:
Verejný obstarávateľ v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcou z ust.
§ 6 zákona o odpadoch požaduje, aby vyzbieraný komunálny odpad v rámci plnenia
predmetu zákazky bol zneškodnený činnosťou D1 podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch,
t.j. uložením na skládku odpadov. Verejný obstarávateľ požaduje zneškodnenie
komunálneho odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi.
Verejný obstarávateľ dosiahol v roku 2019 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
20,54 %. Tento údaj slúži k stanoveniu poplatku za uloženie odpadov na skládke odpadov
podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Uvedená položka nie je
predmetom obstarávania.

Technické požiadavky zberového vozidla:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zber a preprava komunálneho odpadu bol v obci
vykonávaný zbernými nákladnými motorovými vozidlami určenými na zber a prepravu
odpadu v emisnej triede EURO 6.
Verejný obstarávateľ za účelom vytvorenia systému umožňujúceho kontrolu skutočne
vyzbieraného a odvezeného odpadu požaduje, aby zber a následná preprava (odvoz)
odpadu na skládku odpadov bol realizovaný zberovými vozidlami, ktoré disponujú
automatizovaným vážiacim systémom umožňujúcim odvážiť skutočnú hmotnosť každej
zbernej nádoby na odpad individuálne pri každom zdvihu a vývoze samostatne v rámci
katastrálneho územia verejného obstarávateľa.
Zber a prepravu (odvoz) odpadu je s ohľadom na spôsob ďalšieho nakladania s odpadom
(uloženie na skládku odpadov) potrebné realizovať spôsobom, ktorý umožňuje plne
automatizované sledovanie zberu odpadu a evidencie zberných nádob bez zásahu obsluhy
formou snímania elektronických čipov na zberných nádobách, ktoré sú vysypávané do
zberného vozidla.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby boli jeho zberné vozidlá využívané pri
zbere odpadu vybavené samostatným certifikovaným vážiacim systémom. Systém musí
byť schopný načítať informácie z elektronického čipu umiestneného v prednej časti
odpadovej nádoby - údaje o domácnosti (producentovi odpadu) a údaje o množstve odpadu
nachádzajúceho sa v nádobe.
Verejný obstarávateľ v rámci technických požiadaviek požaduje najmä:
• vybavenie zberového vozidla čítacím zariadením na snímanie elektronických
čipov,
• vybavenie zberového vozidla váhou umožňujúcou odvážiť skutočnú hmotnosť
individuálne každej zbernej nádoby,
• správu databázy a poskytovanie informácií a výstupov o vývozoch nádob a váhach
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Nádoby budú označené elektronickými čipmi, ktoré si zabezpečí verejný obstarávateľ vo
vlastnej réžii.
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie zaznamenaných údajov, ako aj písomné
predloženie výstupov k faktúre za poskytnutie služieb v minimálne nasledujúcom rozsahu:
identifikácia nádoby, meno priezvisko a adresa producenta odpadu, váha, dátum a čas
vývozu, typ komodity.
Za uvedeným účelom verejný obstarávateľ požaduje, aby systém sledovania zberu odpadu
bol automatizovaný – evidenciu zberných nádob vykonával bez zásahu obsluhy a
umožňoval evidenciu zmanipulovaných nádob v obci pri každom zvoze a evidenciu
hmotnosti odpadu v každej váhe.
Bez poskytnutia zberných nádob:
Zberné nádoby sú a budú počas celej účinnosti zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti
odpadového hospodárstva vo vlastníctve verejného obstarávateľa, resp. objednávateľa
alebo obyvateľov. Cena za prenájom zberných nádob nie je predmetom tohto verejného
obstarávania. Činnosti podľa tejto zmluvy bude Uchádzač vykonávať v súlade so zákonom
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade ak by
došlo k zmene a verejný obstarávateľ požadoval aj zabezpečenie zberných nádob ku
jednotlivým obstarávaním položkám, tak toto bude riešené samostatnou objednávkou.
Triedené zložky komunálneho odpadu:
Verejný obstarávateľ požaduje zavedenie kontajnerového zberu z domácností pre všetky
komodity – plast, papier, sklo ako triedené zložky komunálneho odpadu v súlade
s harmonogramom odsúhlasenom s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zber triedených zložiek komunálneho odpadu bol
realizovaný zberovými vozidlami, ktoré disponujú automatizovaným vážiacim systémom
umožňujúcim odvážiť skutočnú celkovú hmotnosť jednotlivých komodít triedených
zložiek komunálneho odpadu vyzbieraných v rámci katastrálneho územia verejného
obstarávateľa pri každom vývoze samostatne.
Uchádzač bude po každom vývoze triedených zložiek komunálneho odpadu povinný
predložiť verejnému obstarávateľovi prehľad s údajmi o celkovej váhe za zber jednotlivých
komodít triedených zložiek v katastrálnom území obce vrátane vážneho lístka
z certifikovanej váhy.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na dodanie služby a to
najmä náklady na práce, vybavenie, prepravu a zneškodnenie.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu
90511000-2 Služby na zber odpadu
90512000-9 Služby na prepravu odpadu
90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
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Variantné riešenie:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na
predmet zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
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Podmienky účasti:
Uchádzač musí byť oprávnený realizovať služby v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný – uvedené platí pre registre
v českom a slovenskom jazyku. V prípade, ak má uchádzač sídlo v inej krajine a je zapísaný
v registri, ktorý nie je vedený v slovenskom alebo českom jazyku, predloží originál tohto
dokladu a jeho úradný preklad v listinnej podobe alebo ako SCAN v elektronickej podobe
ako súčasť ponuky.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, 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.

5

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Trstín
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Obdobie dodávania predmetu zákazky:
Od 01.04.2021 do 31.03.2023
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Predpokladaná hodnota zákazky:
52 129,74 EUR bez DPH
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Predkladanie cenových ponúk:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 29.12.2020 (utorok), do 15:00 hod.
Uchádzač predkladá ponuku e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v bode
1 Identifikácia verejného obstarávateľa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk je určená do 31.03.2021.
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Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v
prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento
postup zadávania zákazky.
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Obsah ponuky:
Cenová ponuka uchádzača musí obsahovať:
1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto
výzvy zaslaný na e-mailovú adresu magdalena@atozgrant.sk vo forme skenu
dokumentu opatreného pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu spoločnosti
a
2. Špecifikácia vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2 tejto výzvy zaslaný na e-mailovú
adresu magdalena@atozgrant.sk vo formáte xls
a
3. Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb vypracovaný v súlade s Prílohou č. 3 tejto
výzvy zaslaný na e-mailovú adresu magdalena@atozgrant.sk vo forme skenu
dokumentu opatreného pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu spoločnosti
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Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
(vyhodnocovaná cena bude celková konečná cena, t. j. súčet všetkých položiek)
V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti
ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom
mieste. V prípade odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, bude zmluva
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom mieste. Nevybratie
uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií
získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky, a to v lehote do
7 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma.
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Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto zákazku s nízkou hodnotou zrušiť bez
udania dôvodu.
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Verejný obstarávateľ požaduje maximálnu súčinnosť zhotoviteľa počas poskytovania
služby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy informovať obstarávateľa o
stave plnenia predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, pričom
bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ má oprávnenie upraviť vyššie uvedené znenie Výzvy na dodanie
predmetu zákazky, resp. iných požadovaných podmienok.

Zoznam príloh:
1. Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
2. Príloha č. 2 - Špecifikácia
3. Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb

