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Výzva na predkladanie cenových ponúk  

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                Obec Fričovce                     

So sídlom : Fričovce 34, 082 37 Široké          

Zastúpená :        PhDr. Ján Mikula, MBA      

IČO :                    00327026                                 

Telefón:              0911 744 119 

Email:                fricovce@stonline.sk 

 

   2. Názov predmetu obstarávania: Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s odpadmi v obci Fričovce 

 

3. Opis predmetu obstarávania:  

 

Zmesový komunálny odpad- pravidelný zber na základe harmonogramu 

275 ks -110 l nádob /1 vývoz,  počet vývozov 26  za rok  

3 ks - 1100 l nádob /1 vývoz, počet vývozov 26  za rok  

Cena za zber, manipuláciu zneškodnenie komunálneho odpadu 

 

Elektro – odpad - pravidelný zber na základe harmonogramu 

2 x ročne od domu k domu alebo z jedného miesta určeného obstarávateľom 

 

Nebezpečný odpad - pravidelný zber na základe harmonogramu 

2 x ročne  z určeného miesta   

 

Objemný odpad – na základe objednávky  

2 x ročne , 6 ton objemného odpadu za rok 

 

Drobný stavebný  odpad – na základe objednávky  

2 x ročne , 6 ton drobného stavebného odpadu  za rok 

 

Evidenčný list odpadu ... 12 x rok (mesačne) 

 

Harmonogram vývozu ....350 ks/ rok 

 

4. Rozsah ponuky: Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky spolu s podpísaným čestným 

vyhlásením na vývoz separovaného odpadu (vzor v prílohe výzvy ) 

 

5. Cena:  

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  
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ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania, okrem zákonného 

poplatku za uloženie odpadu na skládke  

.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 30 819,88 bez DPH /na obdobie 36 mesiacov 

 

7. Lehota viazanosti ponúk: Ponuka bude platná do 17.11.2017 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

• lehota na predkladanie ponúk je do: 17.11.2017. V prípade doručenia poštou musí byť 

ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Fričovce, Fričovce 34, 08237 Široké.  

• Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 

možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 

oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 

uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

• ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „ neotvárať!“, heslom obstarávania Poskytovanie služieb v oblasti 

nakladania s odpadmi, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

   9. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 

písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu 

– fotokópia dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky- výpis z obchodného registra. 

 

Uchádzač musí zabezpečiť zber separovaného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a podľa 

minimálnych požiadaviek na vývoz zo strany obstarávateľa, a to: 

Vývoz skla: min 3 x do roka (zber sa vykonáva spôsobom po dohode s príslušnou ZVO a obcou) 

Vývoz pet fliaš: min 8 x v roku (môže v kombinácii s iným odpadom) 

Vývoz zmiešaných plastov: min 6 x v roku (môže v kombinácii s iným odpadom) 

Vývoz elektronického odpadu: min 2 x do roka 

Vývoz papiera: min 2 x do roka 

Vývoz tetrapak: min 6 x do roka (môže v kombinácii s iným odpadom) 

Vývoz kovové obaly: min 2 x do roka (môže v kombinácii s iným odpadom) 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eur s DPH  
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11. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného 

obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  

4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

Vo Fričovciach dňa 7.11.2017 

 

 

 

 

 PhDr. Ján Mikula MBA 

Starosta obce 

 

Príloha:  

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Čestné vyhlásenie 


