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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1  IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie: Obec Kanianka     IČO: .00518239  
Sídlo organizácie: SNP 583/1, 972 17 Kanianka 
Kontaktná osoba:  Ing. Ivor Husár 
Telefón: 046/54 00615; mobil: 0911 806 113; E-mail:  ocu.kanianka@stonline.sk ; www.kanianka.sk 

 

 
 

2  PREDMET ZÁKAZKY 

2.1    Predmetom obstarávania je „Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 
odpadu z obce Kanianka“ 
 
Kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

Hlavný slovník:  
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu  
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 
90511000-2 Služby na zber odpadu 
90511100-3 Zber tuhého komunálneho odpadu 
90511200-4 Zber odpadu z domácností 
90512000-9 Služby na prepravu odpadu 
90513100-7 Likvidácia odpadu z domácností 
90513200-8 Likvidácia tuhého komunálneho odpadu 
Kategória služby: 16– ostatné služby 
(podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z.z.) 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky. 
 

3 DRUH ZÁKAZKY 

3.1 Podlimitná zákazka na dodanie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní   

obstarávaná podľa ustanovení § 91 a násl. Zákona o verejnom obstarávaní. 

3.2 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o poskytnutí   

služby s jedným uchádzačom podľa § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

3.3 Podrobnejšie vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

tvorí časť súťažných podkladov B.3.Záväzný obsah zmluvy, vrátane časti B.1 Opis predmetu 

zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

 

4 KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, definovaný podľa bodu 2 časti A.1 týchto    
súťažných podkladov , požadovanú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

 
 

5 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

  Predmet obstarávania bude financovaný z  vlastných zdrojov.. 

 
6    ZMLUVA 

6.1 Výsledkom súťaže bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb na predmet obstarávania  
s úspešným  uchádzačom v zmysle Obchodného zákonníka, predloženej verejným 
obstarávateľom. Úspešný uchádzač je povinný  poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená 

mailto:ocu.kanianka@stonline.sk
mailto:ocu.kanianka@stonline.sk
mailto:ocu.kanianka@stonline.sk


6 

 

do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 45 odseku 2 , ak bol na jej uzatvorenie vyzvaný. V prípade, 
že úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na 
jej uzavretie, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí. Ak aj uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo 
neposkytne riadnu súčinnosť na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní od uplynutia 
lehoty podľa § 45 odseku 2, ak bol na jej uzatvorenie vyzvaný, verejný obstarávateľ uzatvorí 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí 
v poradí , je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie 
zmluvy tak, aby uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.  

 

6.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí časť  B.3 Obchodné 
podmienky dodávky. 

 
 

7   MIESTO A TERMÍN DODÁVKY 

   7.1 Miesto alebo miesta dodávky: Obec Kanianka,  
      
 7.2 Trvanie zmluvy alebo lehota dodávky:  
       Zahájenie             : od 1.1.2015 

Trvanie  : 48 mesiacov (do 31.12.2018 )     
 

 
 

8 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŢIŤ PONUKU 

 
8.1   Ponuku môže predložiť uchádzač v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, s oznámením    
         o vyhlásení tohto verejného obstarávania  a týmito súťažnými podkladmi. 
 
8.2  Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tomto verejnom 

obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku. 

 
8.3  Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne (skupina dodávateľov). 

 
8.4  Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky, musí však určiť 

svojho zástupcu/zástupcov spôsobom uvedeným v bode 9.1.5 tejto časti súťažných podkladov, 
ktorý bude oprávnený konať, resp. ktorí budú oprávnení konať v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre 
prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy, komunikácie a zodpovednosti za plnenie zmluvy. 

 

 

9 PREDLOŢENIE PONUKY                 

9.1      Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: 
 
9.1.1  Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje každého 

člena skupiny dodávateľov) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta 
podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy kontaktnej osoby; 

 
9.1.1  obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky (1x uchádzačom podpísaný návrh zmluvy 

o poskytnutí služby) podľa bodu 1 časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky, 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača; v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny; 
 

9.1.2  zmluva predložená verejným obstarávateľom vrátane návrhu harmonogramu mesačných a 
týždenných vývozov komunálneho odpadu podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom 
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alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, 
 

9.1.3   potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov; 

 
9.1.4   návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, t. j. 

navrhovaná cena bez DPH v eurách za predmet zákazky podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny 
a návrh na plnenie kritérií týchto súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov  musí byť podpísaný každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny; 

 
9.1.5   v prípade skupiny dodávateľov, ak za skupinu dodávateľov koná skupinou poverená osoba, 

resp. konajú skupinou poverené osoby, aj udelené plnomocenstvo pre túto osobu, resp. 
osoby, ktorá/ktoré bude/budú oprávnená/oprávnené prijímať pokyny a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny dodávateľov, podpísané oprávnenými osobami všetkých členov 
skupiny dodávateľov; 

 
9.1.6   Ak ponuka nebude obsahovať všetky doklady a dokumenty požadované verejným 

obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch, bude takáto ponuka z verejného obstarávania vylúčená. 

 
 

9.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v bode 22.1  a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  

 

9.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

 

9.4 Pri osobnom doručení ponuky záujemcom na adresu uvedenú v bode 22.1, verejný obstarávateľ 
vydá záujemcovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

10  VARIANTNÉ RIEŠENIE 

10.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

10.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do  
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

 

11  PLATNOSŤ PONUKY 

11.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 29.11.2013. 
 

11.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy  podľa zákona      o 
verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať pri úprave lehoty viazanosti  ponuky 
podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 
 

 

12  NÁKLADY NA PONUKU 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 11 uchádzačom nevracajú a zostávajú verejnému obstarávateľovi ako súčasť 
dokumentácie verejného obstarávania. 
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Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

13  DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

13.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať 
písomnou formou. 

 

13.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj 
v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, 
pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 

 
13.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
 

14  VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV 

14.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 8.1 
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Obecný úrad., ul. SNP 583/1, 
972 17 Kanianka, Ing. Ivor Husár, č. tel.: 046/5400615, mobil: 0911 806 113, e-mail: 
ocu.kanianka@stonline.sk 

 

 

14.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje 
požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 14.1 najneskôr do 16.09.2013. do 13,00 hod. 

 

 

14.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany 
ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 13.1 a 13.2, sa preukázateľne oznámi do šiestich dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady 
za predpokladu splnenia lehoty podľa bodu 14.2. 

 
 

15  OHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU PRENÁJMU 

15.1 Nie je potrebná. 
 
 

Časť III. 

Príprava ponuky 

16 JAZYK PONUKY 

16.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku alebo v českom jazyku. 

 
16.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účastí v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne 
doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených 
v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov 
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 

 
 

17  OBSAH PONUKY 

17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

17.1.1 náležitosti podľa Časti I.Všeobecné informácie, bodu 9 PREDLOŽENIE PONUKY,Časti I. 

Všeobecné informácie 
 

17.1.2 doklady a dokumenty podľa časti A2 – podmienky účasti, 
17.1.3 cenovú ponuku na celý predmet zákazky, 
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17.1.4 podpísaný návrh zmluvy na predmet zákazky predložený verejným obstarávateľom vrátane 
harmonogramu plnenia. 

 
 

18  ZÁBEZPEKA 

Nevyžaduje sa. 

 
19 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o   
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva  
zákon NR  SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
 

19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 
 

19.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

 
19.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
        nie je platcom DPH, upozorní. 
 
19.5 Navrhovaná zmluvná cena v € bez DPH bude obsahovať cenu za poskytnutú službu, t.j. musí 
        zahŕňať všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetnej zákazky.  
 

20  VYHOTOVENIE PONUKY 

20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 
perom s nezmazateľným atramentom a pod. Ponuka musí byť vyhotovená v dvoch častiach, bez 
možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých strán, každá časť bude vložená v samostatnej obálke 
s označením „Ostatné“ a „Kritéria“. Obsah ponuky musí byť pre fyzickú osobu čitateľný. Ponuka sa 
predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie 
kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú 
časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“ 

 

20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení   o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo 
úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 
20.3 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 
20.3.1 Časť „Ostatné“ 

a) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny) 
- obchodný názov, 
- adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, 
- meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 

uchádzača, 
- IČO, IČ DPH, 
- bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), 
- číslo bankového účtu, 
- kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa 

b) obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom strany, 
kde sa predmetný doklad nachádza, 

c) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom 
v súťažných podkladoch, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (v prípade skupiny za každého člena skupiny), 
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d) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke, 

e) doklady a dokumenty podľa kapitoly A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 
 

20.3.2 Časť „Kritéria“ 
a) údaje podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa kapitoly A.3. Kritéria na 

vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk 
v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

b) predložený návrh zmluvy podpísaný uchádzačom podľa týchto súťažných podkladov 
 

20.4 Minimálny rozsah, obsah ponuky, tak ako to vyplýva zo súťažných podkladov, poradie 
a označenie jednotlivých dokladov je pre uchádzača záväzné.  

 
20.5 Ponuka bude vyhotovená v jednom exempláre, ktorý bude ako originál a kópia na CD nosiči 

v jednom súbore pdf. 
 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

21 OZNAČENIE OBALOV PONÚK 

21.1 Uchádzač vloží ponuku, časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“, do samostatnej nepriehľadnej obálky. 
    Obálka ponuky musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu poškodeniu, resp.  
    otvoreniu a označené požadovanými údajmi podľa bodu 21.2 časti A.1 týchto súťažných 
    podkladov. 

 

21.2 Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  
21.2.1 adresa uvedená v bode 22.1, 
21.2.2 adresa uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „verejná  súťaž - neotvárať“, 
21.2.4 označenie heslom verejnej súťaže „Komunálny odpad“ 

 

   
  

22  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

22.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
Názov : Obecný úrad 

         S í d l o 
Obec (mesto) : Kanianka           PSČ:   972 17 
 Ulica  : ul. SNP 583/1              Číslo:   583/1           
 Poschodie  : 1      Miestnosť: sekretaríát starostu obce -  

                 podateľňa  
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie:   27.09.2013  do 11,00 hod. stredoeurópskeho času. 
 

 

22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 sa vráti 
záujemcovi neotvorená. 

 
 

23  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  

 

23.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej 
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu obstarávateľa 
podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2  
a na adresu podľa bodu 22.1. 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24  OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 

24.1 Otváranie obálok s ponukami časti ostatné sa uskutoční dňa 07.10.2013 o 14,00 hod. 
stredoeurópskeho času na adrese uvedenej v bode 22.1, poschodie prvé v zasadačke Obecného 
úradu v Kanianke.    

  
24.2 Otváranie obálok s ponukami časti ostatné je neverejné. Na otváraní obálok sa sa zúčastní len 

komisia menovaná verejným obstarávateľom. 
 

24.3 Na otváraní ponúk – časti „Kritéria“ sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov. Miesto a čas 
otvárania obálok s ponukami – časť „Kritéria“ bude písomne oznámené uchádzačom, ktorých 
ponuky neboli vylúčené v lehotách podľa § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
24.3.1 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 

(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. 

24.3.2 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 23.1 až 23.3 sa všetkým 
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená,  adresy alebo sídla 
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených obstarávateľom na 
hodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa nezverejňujú. 

24.3.3 Pred otvorením ponúk overí verejný obstarávateľ neporušenosť obalov, označí ich a                  
oznámi ich celkový počet. 

24.3.4 Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania  ponúk – časť „Kritéria“ pošle                  
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote  na predkladanie ponúk a ktorých ponuka 
nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.    

 

25  DÔVERNOSŤ PROCESU SÚŤAŢE 

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné 
osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej  súťaže poskytnúť alebo 
zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, okrem údajov 
podľa bodu 23.2. 

 
 

26  OPRAVA CHÝB 

26.1   Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  
 

26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude platiť suma uvedená 
slovom, 

 

26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla dôsledkom 
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena, 

 

26.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, platiť bude celková cena 
položky tak ako je uvedená a opraví sa len desatinná čiarka, 

 

26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzi súčte jednotlivých položiek; platiť 
bude správny súčet, resp. medzi súčet jednotlivých položiek a pod. 

26.2   O vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie  
  písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa návrhu na plnenie kritéria   
  určeného na hodnotenie ponúk.     
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27  PRESKÚMANIE PONÚK 

27.1    Do procesu vyhodnotenia súťaže budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
 

27.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 9, 17 a 20 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov a týchto 
súťažných podkladov, 

 

27.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže 
a v týchto súťažných podkladoch. 

 
27.2   Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré  

sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také   
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
27.3  Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 

a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 

určenej lehote , 
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

 
27.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z procesu verejného       

obstarávania s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty na predloženie námietky. 
 

28 VYSVETĽOVANIE PONÚK 

28.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný 
a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

 

29  MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

29.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 
 

 

30  HODNOTENIE PONÚK 

30.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí len tie ponuky, ktoré neboli vylúčené po vyhodnotení 
ponúk - časti „Ostatné“. 

 
30.2 Vyhodnocovanie ponúk – časti „Kritériá“ bude podľa kritérií na hodnotenie ponúk                

uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch 
spôsobom určeným v časti B – Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia.    

 

 
Časť VI. 

Prijatie zmluvy 
 

31 OZNÁMENIE O PORADÍ ÚSPEŠNOSTI PONÚK 

31.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie     
podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk 
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa 
umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, 
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 
Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
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31.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu 
podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo 
účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť 
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému 
uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie 
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách 
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 
písm. f).  

 

32  PRIJATIE ZMLUVY 

32.1 Zmluva bude uzavretá podľa Obchodného zákoníka a v súlade s § 91 a nasl., § 45 a v súlade s 
§   43 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 

 
32.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v  

rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi. 

 
32.3 Zmluva na predmet zákazky bude uzavretá s jedným úspešným uchádzačom, ktorého ponuka 

bude prijatá, najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk . 
 

32.4 V prípade, ak budú uplatnené v tomto postupe verejného obstarávania revízne postupy podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa  príslušných 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:                      Obec Kanianka  

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z obce Kanianka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podlimitná zákazka 

Verejná súťaž 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 
 
 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kanianka , 06 / 2013 
 _________________________________________________________________________________  

 [miesto, mesiac a rok vydania súťažných podkladov] 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti 
v verejnej súťaži: 

 

1 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O  VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ  
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v 
§ 26 ods. 1 zákona o  verejnom obstarávaní a  
preukáže ich predložením originálnych dokladov 
alebo ich overených kópií, požadovaných v  bodoch 
1.1  až  1.9: 
 

1.1 nebol on alebo štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin korupcie, za testný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z  trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a  podporovania 
zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 
skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin, ktorého skutková podstata súvisí s  podnikaním  -  výpisom z  registra trestov nie starším 
ako tri mesiace, 

 

1.2 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v  konkurze, v  likvidácii ani nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku – potvrdenie príslušného 
súdu nie starším ako tri mesiace, 

 

1.3 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a  príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – potvrdením 
Sociálnej poisťovne a  zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 

 

1.4 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – potvrdením 
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 

 

1.5 doklad o  oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu alebo 
dokladom o  zapísaní v  profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí 
byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie  dodávky predmetu 
zákazky, 

 

1.5.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo ţivnostenského registra (predkladá fyzická 
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 

 
1.5.2 výpis z  obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba 
– podnikateľ zapísaný v  obchodnom registri), 

 
1.5.3   iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

 

1.6 Nebolo mu v  predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 
 

1.7. čestným  vyhlásením, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
            obstarávaní alebo nie je osobou 

1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti    
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
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ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti  
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo 
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

  Odôvodnenie: 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona  o     
verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný 
obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona o verejnom obstarávaní, ako obligatórne 
podmienky určené zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

1.8 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady     
uvedené v bode 1.1 až 1.5 potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zápise uchádzača do 
zoznamu podnikateľov ku dňu predkladania ponúk.  
 

1.9 Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nahradí požadovaný doklad čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v  krajine svojho sídla v  prípade, ak sa v  krajine sídla 
uchádzača požadovaný  doklad nevydáva. 

 
1.10 Ak má uchádzač sídlo v  členskom štáte inom ako Slovenská republika a  právo tohto 

členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením 
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou 
inštitúciou podľa predpisov platných v  krajine pôvodu alebo v  krajine jeho sídla. 

 
1.11 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s 

ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA 

FINANČNÉHO ALEBO EKONOMICKÉHO POSTAVENIA (§ 27) 
 
 
     Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti : 

 Záujemca musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienky účasti 
týkajúce sa finančného alebo ekonomického postavenia. Doklady musia byť originály alebo ich 
úradne overené kópie, ak nie je uvedené inak : § 27 ods. 1 písm. a), b) 

        
2.1 Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky 

zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo  pobočky zahraničnej banky    o 
poskytnutí úveru. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 
zákona o verejnom obstarávaní: 
 

2.1.1 Podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží: 
Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk v prípade, že uchádzač má 
vedené podnikateľské účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že 
si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú  zo zriadenia 
účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov,  ktoré nesmie byť staršie 
ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. Súčasne uchádzač k  predloženému vyjadreniu 
banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie svojho štatutárneho orgánu, že nemá zriadený účet/účty 
v inej banke/bankách ako v tých, od ktorých predložil požadované vyjadrenie. Verejný obstarávateľ 
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neumožňuje nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo 
pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo 
pobočke/pobočkách. 

 
2.2 Podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní potvrdenie o poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu 
podnikateľa spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou predmetu zákazky počas celého 
zmluvného obdobia min. na poistnú sumu 50 000,- € pre každý jednotlivý prípad. Predmetné  
potvrdenie uchádzač predloží najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, t.j. do 
01.03.2015.  

 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona   o 
verejnom obstarávaní: určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom   o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača plniť si 
svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové plnenie predmetu 
zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, 
spôsob financovania predmetu zákazky verejným obstarávateľom bez možnosti poskytovania 
preddavkov a určenú lehotu splatnosti faktúr je žiaduce, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť 
bezproblémovo plniť predmet zákazky za uvedených podmienok. 

 
2.3.Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť 

finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy 
bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni 
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. 
 

2.4. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické          
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa reukazuje 
finančné a ekonomické postavenie. 

 

3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA 

TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI  (§ 28) 
 
3.1  Uchádzač technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukáže: 

a) zoznamom poskytnutých  služieb podobného charakteru za predchádzajúce tri roky s uvedením 
cien, lehôt ,ak odberateľom 

      1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,         
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,  

 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní:  zoznamom poskytnutím predmetu zákazky záujemca preukáže uskutočnenie: 
a) rovnakých, alebo obdobných zákaziek ako je požadovaný predmet zákazky, týkajúcich   sa 
poskytnutím služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v období 
predchádzajúcich troch rokov v minimálnej sumárnej hodnote 200 000,00 eur bez DPH  za 
preukazované obdobie. Pri každej zmluve musí byť uvedená adresa a obchodné meno odberateľa, 
opis  predmetu plnenia zmluvy, z ktorého musí vyplývať, že zadaná zákazka bola rovnaká alebo 
obdobná, ako je predmet zákazky,  dátum uzatvorenia zmluvy, dobu trvania zmluvy, dohodnutá 
zmluvná cena uvedená v eurách bez DPH, skutočne fakturovaná cena, v prípade rozdielu medzi 
zmluvnou a skutočne fakturovanou cenou zdôvodnenie tohto rozdielu,  meno a telefón kontaktnej 
osoby odberateľa u ktorej je možné poskytnuté údaje a informácie overiť, potvrdenie pravdivosti 
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uvedených údajov podpisom oprávnenej osoby odberateľa a odtlačok pečiatky v prípade, že 
odberateľom bol verejný obstarávateľ. V prípade,   že odberateľom bola iná osoba ako verejný 
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, uchádzač predloží čestné 
prehlásenie o uskutočnení dodávok s uvedením relevantného dôvodu, prečo odberateľ nemohol 
dôkaz o plnení potvrdiť.  

 
3.2 predložením Rozhodnutia podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
v znení neskorších predpisov – integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti 
skládky odpadov, na ktorej bude uchádzač zneškodňovať odpady z tejto zákazky. Uchádzač môže 
predložiť uzavretú zmluvu aj s iným subjektom – prevádzkovateľom skládky, na základe ktorej 
bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom ukladať na túto skládku odpad. Zároveň 
uchádzač predloží Evidenčný list skládky odpadov. Doklad alebo zmluvu a evidenčný list skládky 
predloží ako originál alebo úradne overenú kópiu. Požadované musí byť predložené najneskôr do 
10 dní od nadobudnutia účinnosti  zmluvy, t.j. do 10.01.2015. 
 

3.3 predloženie registrácie podľa § 15 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien 
vydanú príslušným Obvodným úradom životného prostredia. 
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona    o 
verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky overuje 
predchádzajúce minimálne skúsenosti uchádzača s dodaním predmetu zákazky a zároveň 
zabezpečenie plynulej dodávky požadovaného rozsahu predmetu zákazky pri realizácii zmluvy 
o poskytnutí služby.  

 
3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, 
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju svoju technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti  podľa § 26 ods. 1 písm. f ) vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú budú kapacity uchádzačovi poskytnuté.  
 

3.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
verejný obstarávateľ požaduje preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača 
za všetkých členov skupiny spoločne. 

 
3.6 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky, t.j. doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v 
slovenskom jazyku. 

 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 8 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a 
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:                      Obec Kanianka  

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z obce Kanianka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Podlimitná zákazka 

Verejná súťaž 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK  

A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kanianka , 06 / 2013 
 _________________________________________________________________________________  

 [miesto, mesiac a rok vydania súťažných podkladov] 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 

1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je stanovená najnižšia ponúknutá cena podľa 
B.2 Spôsob určenia ceny. 

2 Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku, splnil všetky podmienky účasti 
v súťaži a ponúkol najnižšiu cenu. 
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OBSTARÁVATEĽ:                      Obec Kanianka  

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z obce Kanianka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlimitná zákazka 

Verejná súťaž 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1  OPIS  PREDMETU  OBSTARÁVANIA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanianka , 06 / 2013 

 _________________________________________________________________________________  
 [miesto, mesiac a  rok vydania súťažných podkladov] 
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B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 

 

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie zberu, odvozu, zhodnocovania a/alebo 

zneškodňovania komunálneho odpadu z obce Kanianka a to: 

- zber, odvoz, zhodnotenie a/alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (K.Č. 20 03 01) zo     

110 l smetných nádob, 1100 l smetných nádob – predpoklad 940 t odpadu za rok , 

- kategória 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (VOK) s predpokladom 43 t odpadu ročne. 

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu pre obec zabezpečuje obec v nasledujúcich počtoch 

nádob a frekvenciách: 

1100 l smetné nádoby – frekvencia vývozu 2x týždenne (pondelok a štvrtok) v počte 75 ks. 

110 l smetné nádoby   – frekvencia vývozu 1x týždenne (streda) v počte  460 ks 

VOK (3 ks - 5 m3)   – frekvencia vývozu 2x ročne v celkovom počte 3 ks   

Typ nádoby 
Vlastník 
Nádoby 

Počet 
nádob (ks) 

Mnoţstvo odpadu 
(t/rok) 

Počet vývozov 
za rok 

       110 I obec 460 360 56 

1100 I obec 75 580 109 

VOK (5 ton) obec 3 43 8 

SPLOLU  538 983  

 
 

V bytovej zástavbe na území obce pre kontajner s objemom 1100 litrov sa jedná o sídliskovú časť obce 

a podnikateľské subjekty resp. právnické osoby ( ulice: Bojnická cesta, Nová, Školská, SNP, bytový 

dom Nová 600, bytový dom Lúčna 13, Športový areál, MŠ, ZŠ, OcÚ, Eko-energia s.r.o., Potraviny 

COOP jednota ul. Školská a Stará cesta, starý a nový cintorín,   + prevádzky) 

V individuálnej bytovej zástavbe obce pre zberné nádoby s objemom 110 litrov s intervalom vývozu 

jeden krát týždenne, spravidla v stredu. 

Právnické a fyzické osoby-podnikatelia využívajú všetky typy nádob.  
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OBSTARÁVATEĽ:                      Obec Kanianka  

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z obce Kanianka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlimitná zákazka 

Verejná súťaž 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanianka , 06 / 2013 

 _________________________________________________________________________________  
 [miesto, mesiac a  rok vydania súťažných podkladov] 
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
1  Uchádzač svoju ponuku spracuje podľa predloženej tabuľke. 
1.1 V rekapitulácií (sumarizácia, zhrnutie) ceny za celý predmet zákazky uchádzač stanoví cenu bez  
 DPH, DPH a vrátane DPH .  
2  Uchádzač v priloženej tabuľke doplní :                                                                         

  2.1 podľa jednotlivých položiek doplní predovšetkým údaje v stĺpcoch :     
 - jednotková cena 
    - náklady spolu   
2.2 Rekapituláciu nákladov za celú zákazku  
3   Cena za obstarávané práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.      

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4   Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadované služby komplexne – zber, 
odvoz, zhodnocovanie a/alebo zneškodňovanie odpadu, uloženie odpadu na skládke vrátane 
zákonných a iných poplatkov,  

5   Uchádzač v samostatnej tebuľke spracuje aj jednotlivé cenové položky z ktorých sa skladá 
konečná cena, 

6    Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku 
aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v 
zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných podkladov.  

7   Konečná cena bude uvedená v tabuľke č.1. 
 
 

Tabuľka č.1 – množstvá za rok  

Typ nádoby 
Vlastník 
Nádoby 

Počet 
nádob (ks) 

Mnoţstvo 
odpadu 
(t/rok) 

Počet 
vývozov 
za rok 

Jednotková 
cena (€/t) 

Cena 
celkom 
(€/rok) 

110 I  obec 460 360 56   

 1100 I  obec 75 580 109   

VOK (5 
ton/nádoba) 

obec 3 43 8   

 

 

 
Tabuľka č.2 – množstvá za celé zmluvné obdobie – 4 roky  

Typ nádoby 
Vlastník 
Nádoby 

Počet 
nádob (ks) 

Mnoţstvo 
odpadu (t) 

Počet 
vývozov 
za 4 roky 

Jednotková 
cena (€/t) 

Cena za 4 
roky celkom 

(€) 
110 I  obec 460 1 140 224   

 1100 I  obec 75 2 320 436   

VOK (5 
ton/nádoba) 

obec 3 172 32   

 

 

 

 

 

 

Celkom bez DPH   : 

            20% DPH   :    _________________________________________________________________  

SPOLU s    DPH   : 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:                      Obec Kanianka  

PREDMET OBSTARÁVANIA: Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z obce Kanianka 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Podlimitná zákazka 

Verejná súťaž 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kanianka , 06 / 2013 
 _________________________________________________________________________________  

 [miesto, mesiac a rok vydania súťažných podkladov] 
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 B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY  
 
 

V tejto časti sú uvedené nemenné zmluvné podmienky, ktoré obstarávateľ požaduje od víťaza 
súťaže v zmluve o dielo viď príloha č. 1 – Zmluva o poskytnutí služby. 
 

  

INFORMÁCIE O PODMIENKACH ZMLUVY 
 
1 S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu o poskytovaní služieb. 

Uchádzač vo   svojej ponuke predloží návrh zmluvy o poskytovaní služieb, obsahujúci 
minimálne náležitosti podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, podpísanú 
štatutárnym zástupcom uchádzača. 

2 Zmluva okrem štandardných náležitostí musí obsahovať: 
- obchodné mená zmluvných strán, sídlo, štatutárny orgán, IČO, DIČ, ..... 
- predmet v zmysle opisu predmetu zákazky 
- ceny v zmysle cenovej ponuky /B1/. Jednotkové ceny budú pevné počas celého obdobia,  
  zmena celkovej ceny bude len v prípade zmeny počtu nádob a objemov odpadov. 
- fakturačné podmienky: faktúra musí obsahovať rozpis podľa cenovej ponuky podľa /B1/, 
  bude prílohou k faktúre. 
- vzájomné práva a povinnosti: dodávateľ je povinný odvážiť každé vozidlo na zber TKO na 
  váhe PVOD pred a po ukončení zberu. 

3 Neoddeliteľnou prílohou zmluvy bude presný harmonogram vývozov a zberov všetkých druhov 
odpadov na území obce, ktorý bude vypracovaný vždy v novembri predchádzajúceho roka na 
budúci kalendárny rok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

Príloha č.1 

Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní  komunálneho 

a drobného stavebného odpadu  
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/20006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, náväzne na zákon   č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch).  

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Zmluvná strana 1:      Obec Kanianka 

Sídlo:                             SNP 583/1, 972 17 Kanianka 

Zastúpená:                     Ing. Ivorom Husárom, starostom obce 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Prievidza 

Číslo účtu: 9000151002/5600 

IČO: 00518239 

DIČ 2021160361 

Tel. 046/5400615 

Fax 046/5400621 

e-mail:  ocu.kanianka@stonline.sk 

(ďalej len: „Zmluvná strana 1") 

 

Zmluvná strana 2: 

Sídlo:  

Zastúpená: 

Bankové spojenie: 

číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Označenie registra: 

Číslo zápisu: 

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 

(ďalej len: „Zmluvná strana 2") 

 

  

ČI. II. 

1. Predmet zmluvy, termíny a frekvencie vývozov 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zmluvnej strany 2 poskytovať pre Zmluvnú stranu 1 kompletné 

služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a záväzok 

Zmluvnej strany 1 za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu. Ide o činnosti špecifikované najmä v 

tomto článku: 

 

2. Komunálny odpad 

2.1.  V systéme zberu, prepravy a zhodnotenia komunálnych odpadov sú využívané: 

a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom 1 100 litrov a 110 litrov 

b) veľkoobjemové kontajnery s objemom na iný komunálny odpad spravidla 5 m
3
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2.2.  Zberné nádoby podľa objemu pripadajú na 

a) 1 kontajner s objemom 1100 litrov pripadá na 70 osôb alebo 70 zamestnancov. Pri väčšom počte 

obyvateľov alebo zamestnancov, (u podnikateľských subjektoch),  alebo prepĺňaní nádob môže obec  

nariadiť pristavenie ďalšej nádoby.  

b) 1 zberná nádoba s objemom 110 litrov pripadá na 8 osôb alebo 8 zamestnancov. Pri väčšom počte 

obyvateľov alebo zamestnancov, alebo prepĺňaní nádob môže Zmluvná strana 1 zabezpečiť pristavenie 

ďalšej nádoby. Pri menšom počte obyvateľov alebo zamestnancov môže Zmluvná strana l na základe 

písomnej žiadosti povoliť využívanie nádoby viacerým domácnostiam alebo zamestnancom 

(podnikateľských subjektoch), maximálne však pre 8 osôb.  

 

Počet nádob na území obce Kanianka  - k 30.6.2013 

 

Tab. 1 

 

Druh nádoby 

 

 

Počet v kusoch 

110 litrové nádoby na komunálny odpad   460 

1100 litrové nádoby na komunálny odpad   75 

VOK 3 

 

 

2.3. Zmluvná strana 2 prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bola riadne a dôkladne oboznámená s 

rozmiestnením smetných nádob na komunálny odpad na území obce Kanianka. Tieto údaje  boli 

súčasťou podlimitnej zákazky z júna 2013 „Zber, odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho 

odpadu z obce Kanianka“. Zmeny a navýšenie počtu a typu pri rozmiestňovaní zberných nádob, je 

Zmluvná strana 1 povinná nahlásiť  priebežne zmluvnej strane 2, pričom pokiaľ Zmluvná strana 2 zistí 

nesúlad s hlásením Zmluvnej strany 1, je povinná na tento nesúlad upozorniť.  Zmeny v rozmiestnení 

zberných nádob je Zmluvná strana 1 povinná oznamovať priebežne Zmluvnej strane 2 a pre túto sú po 

oznámení zmeny záväzné. 

2.4.  Frekvencia zberu zmesového komunálneho odpadu: 

a) V bytovej zástavbe na území obce pre kontajner s objemom 1100 litrov je interval vývozu 2 x 

týždenne (v pondelok a v štvrtok), jedná sa o sídliskovú časť obce a podnikateľské subjekty resp. 

právnické osoby ( ulice: Bojnická cesta, Nová, Školská, SNP, bytový dom Nová 600, bytový dom 

Lúčna 13, Športový areál, MŠ, ZŠ, OcÚ, Eko-energia s.r.o., Potraviny COOP jednota ul. Školská 

a Stará cesta, starý a nový cintorín,   + prevádzky) 

b) V individuálnej bytovej zástavbe obce pre zberné nádoby s objemom 110 litrov je interval vývozu 

jeden krát týždenne, spravidla v stredu. 

2.5. Právnické a fyzické osoby-podnikatelia využívajú všetky typy nádob. Podrobnosti o počte 

jednotlivých typov nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu je uvedený v prílohe č. 1 k tejto to 

zmluve. 

 

3.  Povinnosti Zmluvných strán  súvisiace so zberom a vývozom komunálneho odpadu sú: 

a) Zmluvná strana 2 je povinná opraviť zberné nádoby a kontajnery v prípade ich poškodenia pri 

manipulácii s nimi, ak toto  poškodenie zaviní Zmluvná strana 2, resp. jej zamestnanci a to najneskôr do 

7 dní po vzniku poškodenia a v prípade, ak toto poškodenie bude vylučovať opravu zabezpečí Zmluvná 

strana 2 v tomto termíne výmenu nádoby, resp. kontajnera a to na svoje náklady (jedná sa o poškodenie 

z dôvodu napr. zlého nastavenia vyklápacieho zariadenia, hydraulického mechanizmu vozidla, iná zlá 

manipulácia).  

 

b) Zmluvná strana 1 je povinná zabezpečiť opravu zberných nádob z dôvodu jej štandardného fyzického 

a morálneho opotrebenia, poškodenia z titulu vandalizmu, alebo poškodenia spôsobeného pôvodcom 

odpadu. V prípade, ak toto poškodenie bude vylučovať opravu zabezpečí Zmluvná strana 1 výmenu 
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nádoby, resp. kontajnera a to na svoje náklady. Jedná sa o poškodenie z dôvodu napr. (odhnitého dna, 

odpadnutého koliečka, pokrčenej nádoby neznámym páchateľom a pod.). 

Zmluvná strana 1 zabezpečí dezinfekciu všetkých druhov nádob a kontajnerov na odpad,   (podľa 

potreby, min. 1 x za rok). 

c) Zmluvná strana 2 zabezpečí starostlivosť o čistotu stanovíšť na odpad, t. z. pri každom vývoze 

odpadu vyčistiť stanovište zberných nádob v prípade, že je znečistené odpadom, vrátane odstránenia 

igelitových vriec s odpadom, či iného voľne položeného odpadu, (napr. v prípade , že dôjde 

k preplneniu kontajnerov, či z dôvodu takého poškodenia kontajnerov, že ich nemožno použiť na odpad, 

alebo sa nedajú otvoriť) . 

d) Zmluvná strana 1 zabezpečí čistotu a odpratanie odpadu, ktorý nie je drobným komunálnym 

odpadom a je zaradený do inej kategórie odpadu, resp,. je odpadom separovaným ( väčší stavebný 

odpad, objemný odpad, PET fľaše, papier, sklo, kov, nebezpečný odpad, BRK). Zmluvná strana 2  

oznámi takéto znečistenie Zmluvnej strane 1.   

e) Zmluvná strana 2 je povinná evidovať stanovištia nádob a kontajnerov na odpad, evidovať skutočnú 

frekvenciu vývozov ako podklad pre fakturáciu z určených stanovíšť, evidovať množstvo odvezeného 

odpadu a spôsob nakladania s ním a to v rozsahu za kalendárny mesiac a za jednotlivý vývoz (úkon), čo 

je podkladom pre fakturáciu. 

f) Zmluvná strana 2 je povinná evidovať  odvoz objemného odpadu, ktorý sa vyváža prostredníctvom 

VOK vo vlastníctve obce Kanianka vozidlom Zmluvnej strany 2, pričom rozmiestnenie VOK v obci 

určí Zmluvná strana 1. 

g) Zmluvná strana 2 bude dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob. 

h) Zmluvná strana 2 bude informovať Zmluvnú stranu 1 o skutočnosti, ak pre konkrétneho pôvodcu 

odpadu je objem určenej zbernej nádoby   nepostačujúci (napr. zamestnanci Zmluvnej strany 2 zistia, že 

pri zbere odpadu od tohto pôvodcu je vždy zberná nádoba preplnená a v okolí zbernej nádoby sa 

nachádza ďalší odpad, ktorý nevojde do zbernej nádoby a pod.). Rovnako bude evidovať frekvencie 

vývozu a množstvá u podnikateľských subjektov, 

i) Zmluvná strana 2 okamžite odstráni znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob 

a okolia zberných nádob alebo iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo 

vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec. 

j) Zmluvná strana 2 je povinná umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo 

zvozové stanovište. 

k) Zmluvná strana 2 je povinná vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, 

bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného 

prostredia, postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

l) Zmluvná strana 2 je povinná  uskutočniť náhradný vývoz odpadu ak nebolo možné dodržať 

dohodnutý harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod.) 

najneskôr do 24 hodín. 

m) Zmluvná strana 2 je povinná  informovať bezodkladne Zmluvnú stranu 1 o priestupkoch v zmysle 

príslušného VZN   obce Kanianka     o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce a jeho dodatkov. 

n) Zmluvná strana 2 je povinná  informovať o potrebe výmeny poškodených zberných nádob.   

o) Zmluvná strana 2 požiada Zmluvnú stranu 1 o súčinnosť  v prípade, ak hrozí výluka pri vývoze 

z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo zlej zjazdnosti komunikácií tak, že by bol  

určený termín vývozu ohrozený. 

   

      4.  Objemný odpad 

4.1. Zmluvná strana 2 je povinná  pre Zmluvnú stranu 1 zabezpečiť pristavenie, vývoz, uskladnenie 

a likvidáciu a spätné uloženie VOK na stanovištiach určených Zmluvnou stranou 1  (s objemom 

najmenej 5 resp. 7 m3). Do VOK budú producenti odpadu ukladať nadrozmerný a iný odpad 

nachádzajúci sa na území obce Kanianka. Zmluvná strana 2 zabezpečí odvoz a likvidáciu týchto 

odpadov najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, keď ho Zmluvná strana 1 vyzvala na odvoz a 

likvidáciu týchto odpadov – tel. kontakt zodpovednej osoby .................... 
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4.2. Zmluvná strana 2 je povinná v súčinnosti so Zmluvnou stranou 1 aspoň 2 krát do roka umiestniť 

veľkoobjemové kontajnery na určené stanovištia a po uplynutí dohodnutej lehoty tieto kontajnery 

vyviesť a objemový odpad zneškodniť. 

 

5.  Zberné nádoby 

Všetky zberné nádoby  sú vo vlastníctve Zmluvnej strany 1.   Zmluvná strana 2 bude zabezpečovať len 

zber, odvoz, likvidáciu odpadu z týchto nádob, ako aj čistenie okolia zberných nádob. 

 

      6.  Separovaný odpad 

Predmetom tejto zmluvy nie je zber, odvoz, zhodnocovanie separovaného odpadu. Za účelom 

zamedzenia ukladania takéhoto odpadu medzi drobný komunálny odpad Zmluvná strana 1 zabezpečí 

špeciálne nádoby, ktoré budú rozlíšiteľné od nádob na drobný komunálny odpad. 

 

7. Zneškodnenie odpadu na skládke 

7.1. Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť zneškodnenie odpadu na skládke, ktorú si na tento účel 

zabezpečí a t o v zmysle platnej právnej úpravy.  

7.2. Činnosti podľa tejto zmluvy bude Zmluvná strana 2 vykonávať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnými a účinnými Všeobecne 

záväznými nariadeniami obce Kanianka. V prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa odpadov bude 

Zmluvná strana 2 postupovať podľa platnej legislatívy. 

7.3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so 

súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú Zmluvná strana 2 predložila Zmluvnej strane 1 ako uchádzač 

vo verejnej súťaži a ktorá je archivovaná u Zmluvnej strany 1 ako súčasť dokumentácie o tejto verejnej 

súťaži. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli 

zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy. 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana 2 zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím 

osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy na území obce Kanianka  a je 

zároveň povinná zabezpečiť si zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v 

súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 60 dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán minimálne na poistnú sumu 50.000,- € pre 

každý jednotlivý prípad. Zmluvná strana 2 je povinná toto poistenie udržiavať a sama financovať počas 

celej platnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana 2 je povinná preukázať uzavretie tejto zmluvy Zmluvnej 

strane 1 a to najneskôr do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. V prípade, ak Zmluvná strana 2 túto svoju povinnosť nesplní alebo ak vôbec 

neuzavrie v určenej lehote poistnú zmluvu v zmysle tohto ustanovenia, príp. toto poistenie počas trvania 

tejto zmluvy zanikne (bez nahradenia novou poistnou zmluvou s min. rovnakým rozsahom), je Zmluvná 

strana 1 oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy a to v prípade, ak Zmluvná strana 2 svoju povinnosť 

nesplní ani do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany 1 na splnenie tejto povinnosti. Zároveň 

má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- €. Tým nie je dotknuté právo 

Zmluvnej strany 1 na náhradu škody a to v plnej výške (t. z. popri nároku na náhradu škody môže 

Zmluvná strana 1 uplatňovať aj zmluvnú pokutu - obe v plnej výške). 

7.5. Zmluvná strana 2 je povinná predložiť Zmluvnej strane 1 Rozhodnutie podľa § 18, ods. 1, 

písm. a/ zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - integrované povolenie, ktorým 

sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej bude Zmluvná strana 2 zneškodňovať 

odpady z tejto zákazky. 

V prípade, ak Zmluvná strana 2 nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí Zmluvnej strane 1 

predložiť zmluvu s iným subjektom - prevádzkovateľom skládky, na základe ktorej bude počas trvania 

zmluvy so Zmluvnou stranou 1 oprávnená ukladať na túto skládku odpad a plniť iné činnosti podľa tejto 

zmluvy. Zmluvná strana 2 zároveň predloží Evidenčný list skládky odpadov ku dňu účinnosti tejto 

zmluvy s potvrdením príslušného obvodného úradu životného prostredia. Doklad alebo zmluvu a 

evidenčný list skládky predloží ako originál alebo úradne overenú kópiu. Požadované musí byť 

predložené Zmluvnej strane najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oprávnenými 
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zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak Zmluvná strana 2 túto svoju povinnosť nesplní alebo 

ak vôbec, príp. počas trvania tejto zmluvy nebude oprávnená ukladať odpad skládku a plniť iné činnosti 

podľa tejto zmluvy, je Zmluvná strana 1 oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy a to v prípade, ak Zmluvná 

strana 2 svoju povinnosť nesplní ani do 3 dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany 1 na splnenie 

tejto povinnosti. Zároveň má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- €. Tým nie 

je dotknuté právo Zmluvnej strany 1 na náhradu škody a to v plnej výške (t. z. popri nároku na náhradu 

škody môže Zmluvná strana 1 uplatňovať aj zmluvnú pokutu - obe v plnej výške). 

7.6. Zmluvná strana 2  je povinná predložiť  Zmluvnej strane 1  najneskôr  do 10 dní  odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán Registráciu podľa § 15 zákona 223/2001 

Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien vydanú príslušným Obvodným úradom životného prostredia. 

V prípade, ak Zmluvná strana 2 túto svoju povinnosť nesplní, príp. počas trvania t e j to zmluvy 

registráciu stratí, je Zmluvná strana 1 oprávnená odstúpiť od t e j to zmluvy a to v prípade, ak Zmluvná 

strana 2 svoju povinnosť nesplní ani do 3 dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany 1 na splnenie 

tejto povinnosti. Zároveň má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- €. Tým nie 

je dotknuté právo Zmluvnej strany 1 na náhradu škody a to v plnej výške (to znamená popri nároku na 

náhradu škody môže Zmluvná strana 1 uplatňovať aj zmluvnú pokutu - obe v plnej výške). 

Čl . III. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán a účinná 

od 1.1.2015 a bude uzavretá na dobu určitú do 31.12.2018. Výpovedná doba je 1 rok. 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy, jej vypovedania, či iného skončenia platnosti tejto zmluvy 

spôsobenej  Zmluvnou stranou 2 pred 31.12.2018 ( doba platnosti zmluvy), je Zmluvná strana 2 

povinná Zmluvnej  strane 1 zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50.000 € . 

 

Čl. IV. 

Cena predmetu zmluvy 

1. Cena za predmet zmluvy (všetky činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy pri predpokladaných 

množstvách uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve) je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zmluvnej strany 2 a 

to nasledovne: 

a) Predpokladaná ročná cena za činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy: 

Cena bez DPH :   € 

slovom .................      Eur   

Cena s DPH:    € 

Slovom:    € 

DPH 20%  :    € 

Slovom:    € 

 b) Predpokladaná celková cena za zmluvné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2018 je: 

Cena bez DPH :   € 

slovom .................      Eur   

Cena s DPH:    € 

Slovom:    € 

DPH 20%  :    € 

Slovom:    € 

 

2. Zmluvná strana 1 bude počas účinnosti tejto zmluvy uhrádzať Zmluvnej strane 2 vždy cenu len za 

skutočne vykonané činnosti (vývozy, tony a pod.). To znamená, že cena uvedená v ods. 1 je len 

predpokladanou cenou. 

 

3. V prílohe č. 1 k tejto  zmluve sú uvedené jednotkové ceny, ktoré sú podkladom pre výpočet ceny za 

poskytnuté služby. 

 



32 

 

4. Jednotkové ceny za služby uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve sa môžu  upravovať len v súlade 

s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, v prípade zmien regulovaných alebo zákonných 

poplatkov a ročnej inflácie zverejnenej ŠÚ SR.  

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy bude Zmluvnou stranou 1 uhrádzaná mesačne za služby skutočne 

poskytnuté v tomto  mesiaci Zmluvnou stranou 2 a to na základe faktúr, ktoré bude vždy bezodkladne 

po skončení mesiaca vystavovať Zmluvná strana 2 a doručí ich do 15. dňa nasledujúceho mesiaca 

Zmluvnej strane 1. 

 

2. Podkladom pre vystavenie každej faktúry je potvrdenie o zneškodnení odpadu na skládke odpadov a 

výkaz o zrealizovaných vývozoch a poskytnutých službách ako aj vážne lístky či iné doklady. Zmluvná 

strana 2 je oprávnená fakturovať len služby, ktoré skutočne vykonala v súlade s touto zmluvou. 

Zmluvná strana 1 má právo kontrolovať plnenie tejto zmluvy, kontrolovať hmotnosti odpadu, 

frekvencie vývozov, a podobne. 

 

3. Daňové doklady - faktúry (ďalej len: „faktúra") musia obsahovať údaje v súlade s touto zmluvnou a 

platnou právnou úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti 

Zmluvná strana 1 je oprávnená vrátiť ju Zmluvnej strane 2 na doplnenie. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

Zmluvnej strane 1. 

 

4. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia Zmluvnej strane 1. Za deň úhrady sa považuje 

deň odpísania z účtu Zmluvnej strany 1. 

 

Čl. VI. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že Zmluvná strana 2 nedodrží dojednané frekvencie vývozu komunálneho odpadu v 

zmysle tejto zmluvy (alebo harmonogramu vývozu komunálneho odpadu), má Zmluvná strana 1 nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každé závažné porušenie frekvencie (harmonogramu vývozu 

odpadu). Za závažné porušenie frekvencie sa na účely tejto zmluvy považuje, ak Zmluvná strana 2 

neuskutoční náhradný vývoz odpadu, ktorý nebolo možné vyviesť podľa dohodnutej frekvencie 

(harmonogramu) zo závažných dôvodov - napríklad poveternostné podmienky, porucha zberového 

vozidla a podobne a to najneskôr do 24 hodín od pôvodného termínu vývozu. Táto sankcia sa neuplatní 

v prípadoch ak udalosť, ktorá spôsobila nesplnenie frekvencie vývozu trvala viac ako 48 hodín a to 

kalamita, živelná pohroma, zavinenie na strane pôvodcu odpadu. 

 

2. V prípade, že Zmluvná strana 2 nedodrží termín na odvoz a zneškodňovanie (príp. zhodnotenie) 

objemných odpadov, má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý, aj 

začatý deň omeškania s odvozom odpadu. 

 

3. Zaplatením hociktorej zmluvnej pokuty dojednanej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na náhradu 

škody a Zmluvná strana 1 má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla z dôvodov, pre ktoré 

zmluvné strany dojednali zmluvnú pokutu v plnej výške a to aj v prípade, ak výška škody presahuje 

výšku zmluvnej pokuty. 

 

4. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej strane 

vyplýva z tejto zmluvy alebo zo súťažných podkladov iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku, 

je povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 200,- €, ak táto zmluva neurčuje 

inú výšku zmluvnej pokuty. 

 



33 

 

5. V prípade ak bude Zmluvná strana 1 v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, Zmluvná 

strana 2 má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

ČI. VII. 

Osobitné dojednania 

1. Zmluvná strana 1 je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo 

strany Zmluvnej strany 2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 

Zmluvná strana 2 : 

a/ bude preukázateľne vykonávať služby vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bola Zmluvná strana 2 Zmluvnou stranou 1 písomne upozornená, a 

ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránila v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

b / v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastaví akékoľvek poskytovanie služieb súvisiace s 

predmetom jej plnenia na dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v 

plnení tejto zmluvy, 

c/ bez predchádzajúceho súhlasu Zmluvnej strany 1, prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

d/ nesplní inú povinnosť dojednanú v tejto zmluve, 

e/ stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy (napr. nebude oprávnená 

ukladať odpad na žiadnu skládku, stratí nevyhnutné legislatívou požadované oprávnenia a pod.), 

f / nesplní povinnosť predložiť Zmluvnej strane 1 doklad podľa čl. II bod 7.4. tejto zmluvy - poistenie, 

g/ nesplní povinnosť predložiť Zmluvnej strane 1 doklady podľa čl. II bod 7.5. tejto zmluvy, 

h/ nesplní povinnosť predložiť Zmluvnej strane 1 registráciu podľa čl. II bod 7.6. tejto zmluvy. 

 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Zmluvnej strany 1 z dôvodov uvedených v Čl. VII. bod 1 

písm. a až  h tejto zmluvy, je Zmluvná strana 2 povinná zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo 

výške 50.000 € do 60 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. 

 

3. V prípade, ak bude Zmluvná strana 1 v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako 60 

dní, Zmluvná strana 2 má nárok odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú 

dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

 

5. Doručovanie: Ak nie je možné doručiť niektorú písomnosť uvedenú v tejto zmluve zmluvnej strane 

na adresu jej sídla uvedenú v tejto zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, 

písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane za doručenú, a 

to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu, sa o tom nedozvie. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, vypracujú presný 

harmonogram zberu a vývozu odpadu podľa tejto zmluvy, ktorý bude písomný a vzájomne odsúhlasený 

oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa v uvedenom termíne zmluvné strany nedohodnú na 

harmonograme, platí harmonogram predložený Zmluvnou stranou 1. Rovnaký postup platí aj pre zmeny 

harmonogramu počas trvania tejto zmluvy s tým, že termín na dosiahnutie dohody je 30 dní odo dňa 

prvého rokovania o jeho zmene. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a 

ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých zmluvná strana 1 po jej podpísaní obdrží 

jedno vyhotovenie a zmluvná strana 2 obdrží jedno vyhotovenie. 

 

4. táto zmluva nadobúda platnosť podpisom štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán ako aj jej 

zverejnením na webovej stránke obce Kanianka  a účinnosť dňom 1.1.2015. 

 

 

Zmluvná strana 1:                                                                               Zmluvná strana 2: 

 

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

 

 

_____________________________                                   ____________________________ 

 

             Ing. Ivor Husár 

      starosta obce Kanianka 
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PRÍLOHA č. 1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní  komunálneho a drobného stavebného 

odpadu  

 
Tabuľka č.1 – množstvá za rok  

Typ nádoby 
Vlastník 
Nádoby 

Počet 
nádob (ks) 

Mnoţstvo 
odpadu 
(t/rok) 

Počet 
vývozov 
za rok 

Jednotková 
cena (€/t) 

Cena 
celkom 
(€/rok) 

110 I  obec 460 360 56   

 1100 I  obec 75 580 109   

VOK (5 
ton/nádoba) 

obec 3 43 8   

 

 
Tabuľka č.2 – množstvá za celé zmluvné obdobie – 4 roky  

Typ nádoby 
Vlastník 
Nádoby 

Počet 
nádob (ks) 

Mnoţstvo 
odpadu (t) 

Počet 
vývozov 
za 4 roky 

Jednotková 
cena (€/t) 

Cena za 4 
roky celkom 

(€) 
110 I  obec 460 1 140 224   

 1100 I  obec 75 2 320 436   

VOK (5 
ton/nádoba) 

obec 3 172 32   

 

 
Tabuľka č.3 – položkovité náklady na zber odvoz a likvidáciu odpadu 
 

Typ nádoby 

Náklady na 
zvoz za 1 
dopravný 
výkon v € (1 
frekvencia 
vývozu v 1 
deň z celej 
obce)   

Náklady na 
dopravu 
Kanianka – 
skládka v € 
za 1 tonu 
odpadu 

Náklady na 
uloţenie 
a likvidáciu 
odpadu v € 

Zákonné 
poplatky v € 
za 1 tonu 
odpadu  

 
 
Iné (ostatné) 
náklady v € 
za 1 tonu 
odpadu 

Poznámka – 
napríklad 
špecifikácia 
ostatných 
nákladov 

110 I /460 ks       

 1100 I / 75 ks       

VOK (5 
ton/nádoba)/ 3 

ks 

      

 
* Ceny sú uvedené v € bez DPH 
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Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že súhlasí s 
podmienkami verejného obstarávania ....................., ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, je dôkladne 
oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok 
zmluvy a ostatných príloh zmluvy, všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené 
v ponuke sú pravdivé a úplné, jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana 
alebo politické hnutie, predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné 
kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto 
verejnom obstarávaní, nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku. 
 
 
 
 
 
v .................... dňa ........................... .................................................. 
 
 
 
 
podpis 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


