
Obec Zámutov 
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov  

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - služba 
Výzva 

 

Strana 1 z 6 
 

V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

poskytnutie služby s názvom  

„ Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov“ 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného  obstarávateľa:  Obec Zámutov 
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov 
Zastúpený: Stanislav Duda, starosta obce Zámutov 
IČO: 00 332 968 
DIČ: 2020631943 
Telefón: 057/4496301 
Fax: 057/4484760 
E – mail: zamutov@zamutov.sk 
www.zamutov.sk 
 (ďalej  „verejný obstarávateľ“) 

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgas@stonline.sk   
 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
 
2.  Typ  zmluvy:  

Zákazka pre účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi verejným 
obstarávateľom – vyhlasovateľom zadávania zákazky ako objednávateľom na jednej strane 
a úspešným uchádzačom zadávania zákazky ako zhotoviteľom na strane druhej, ktorej predmetom je 
poskytnutie služby, uzavretá v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2  a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, obec 
Zámutov. 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

 
Názov zákazky: Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov 
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Opis predmetu zákazky: 
 
2.1. zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu zaradený v 
Katalógu odpadov pod katalógovým číslo 200 301,  zhromažďovaný pôvodcami odpadu na území 
celej obce v zástavbách rodinných domov, bytových domov a pri objektoch právnických osôb:  
- v 110 l smetných nádobách s pravidelným termínom vývozu 1 x každé dva týždne, predpokladaný 
počet smetných nádob 750 ks nádob.  
- v 1100 l smetných nádobách s pravidelným termínom vývozu 1 x každé dva týždne, predpokladaný 
počet smetných nádob 1 ks nádoby.  
 
2.2. zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia objemového odpadu zaradeného v Katalógu 
odpadov pod katalógovým číslo 200 307 kontajneroch o objeme 5 -7 m3 v Katalógu odpadov pod 
katalógovým číslo 200 307 s vývozom 2 x za mesiac (podľa potreby), predpokladaný počet 
kontajnerov 5 ks. 
 
2.3. zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia drobného stavebné odpady zhromažďované 
pôvodcami vo veľkokapacitných kontajneroch. Vývozy v termínoch podľa nahlásenia objednávateľa 
počas jarného a jesenného upratovania,  
 
2.4  zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia jedlých olejov a tukov zaradených v Katalógu 
odpadov pod katalógovým číslo 200 125 v zberných nádobách o objeme 0,6 t  s vývozom 1 x každé 
dva mesiace (podľa potreby), predpokladaný počet zberných nádob 1 ks. 
 
 
2.5 zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia /zhodnotenie nebezpečných odpadov - olovené 
batérie a akumulátory zaradené v Katalógu odpadu pod katalógovým číslom 200 133 a 200 134, 
žiarivky pod katalógovým číslo 200 121 budú zberané 2 x ročne,  
 
2.6 zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia KO – elektroodpad zaradené v Katalógu odpadov 

pod katalógovým číslom 200135 a 200 136. Objednávateľ požaduje zber minimálne 2x ročne. V 
deň zberu danú komoditu obyvatelia umiestnia k odpadovej nádobe, odkiaľ poskytovateľ služby 
zabezpečí zber a odvoz.  
 

2.7 Pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, 
využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov, poskytnutie harmonogramu zberu 
odpadov pre každé miesto. 

 
2.8 Pred začatím zberu musí byť zberné auto prázdne (skontroluje poverený pracovník verejného 

obstarávateľa), po zbere musí byť zberné auto zvážené za účasti poverenej osoby verejného 
obstarávateľa (miesto váženia: Vranov nad Topľou – Čemerné, náklady na váženie znáša verejný 
obstarávateľ). 

 
2.9 Služba sa bude poskytovať 12 mesiacov. 

 
Predpokladané množstvo odpadu: 588,33 t. 

Množstva odpadu boli určené na základe minulých rokov. Tieto množstva sa budú fakturovať 
na základe skutočnosti. 

 

Spôsob poskytnutia služby: 

Zber vykonávať súčasne minimálne 1 vozidlom prispôsobenými na hydraulické vyklápanie zberných 
120 l nádob a 1100 l kontajnerov. Vozidlá musia byť vybavené lineárnym alebo rotačným stláčacím 
mechanizmom na odpad. 
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V ťažko dostupných miestach (úzke ulice, priestranstvá), kde sa nezmestí vozidlo s lineárnym 
stláčaním, zber vykonávať vozidlom s nosnosťou min. 3,5 t. 

Zberné nádoby a kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 
požiarnym a iným chybám, alebo poškodeniu životného prostredia. 

Zabezpečiť odvoz prípadného nahromadeného zmesového komunálneho odpadu z okolia zberných 
nádob a kontajnerov (okruh 5 metrov). 

Po vyprázdnení zberných nádob a kontajnerov ich vrátiť na pôvodné miesto, resp. stanovište. 

V prípade znečistenia verejného priestranstva pri vyprázdňovaní zberných nádob alebo kontajnerov 
(napr. v letných mesiacoch vytekaním štiav) znečistenie okamžite odstrániť. 

Po opustení stanovišťa musia byť zberné nádoby a kontajnery prázdne a stanovište vyčistené od 
nahromadeného zmesového komunálneho odpadu v okruhu 5 metrov. 

Na pokyn odberateľa služby vykonať raz do roka dezinfekciu postrekom nádob, kontajnerov 
a stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom, na vlastné náklady poskytovateľa služby. Pred 
dezinfekciou musia byť zberné nádoby a kontajnery vyprázdnené a prečistené vysokotlakovým 
čistiacim zariadením. 

Počas manipulácie so zbernými nádobami a kontajnermi dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu, 
alebo poškodeniu iného majetku počas manipulácie s nimi. 

V prípade poškodenia zberných nádob, kontajnerov, alebo iného majetku hlásiť túto skutočnosť 
bezodkladne odberateľovi služby. 

 Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania odstráni poskytovateľ služby na 
vlastné náklady. 

Sledovať technický stav zberných nádob, kontajnerov a stanovíšť a v prípade zistenia závad alebo 
poškodenia tieto bezodkladne hlásiť objednávateľovi. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :      
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90511000-2. 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 90511100-3, 90511200-4. 
Kategória služby číslo 
16 - Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby. 
 
Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak 
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 69 455,46 € bez DPH 
 
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 12 mesiacov odo dňa účinnosti 

zmluvy. 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 24.01.2020 do 10.00 hod. 



Obec Zámutov 
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Zámutov  

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - služba 
Výzva 

 

Strana 4 z 6 
 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 
15 Zámutov) a osobne na tej istej adrese (Obecný úrad, Zámutov č. 434, podateľňa) alebo 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (zamutov@zamutov.sk). 
 V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom: 

 „ODPAD   -   NEOTVÁRA Ť“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené 

údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí 

ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy! 

e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

• Identifika čné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny 
podľa bodu 11 tejto výzvy)) 

 
8.  Podmienky účasti: 

• Nepožaduje sa 

 
9.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Verejný 

obstarávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na plnenie zmluvy. Financovanie bezhotovostným 
platobným stykom mesačne na základe skutočných množstiev poskytnutej služby. Tieto množstvá 
odsúhlasí verejný obstarávateľ a budú podkladom pre vystavenie faktúry. Predmet zákazky sa bude 
financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Minimálna lehota splatnosti faktúry bude 30 
dní odo dňa doručenia faktúry. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní 
 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH.  
 
11.  Spôsob stanovenia ceny:  

V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne okrem prípadov, 
kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu 12 tejto kapitoly súťažných podkladov. 
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2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
3. Ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy.  
4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
4.2. sadzba DPH a výška DPH,  
4.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 
celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, v ponuke upozorní označením „Nie som platcom 
DPH“. 
6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková 

cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska poskytnutej 
služby. 

7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, ako aj z iných dokladov tvoriacich 
súčasť zmluvného záväzku.  

8. Uchádzač cenu špecifikuje vo forme:  

 

 Služba Katalógové 
číslo Popis služby  MJ  Predpokladaný 

počet MJ  

Cena za 
MJ v € bez 

DPH 

Cena  v € za 
požadovaný 

počet m. j. bez 
DPH 

zberné nádoby 
110 l 

200 301 

zber a preprava z 
110 l nádob 

 ks 19 500,00    

zneškodnenie 
odpadu z 110 l 

nádob  
 t 333,33    

zberné nádoby 
1100 l 

200 301 

zber a preprava z 
1100 l nádob 

ks 26,00    

zneškodnenie 
odpadu z 1100 l 

nádob  
 t 1,67    

veľkoobjemový 
kontajner          
7 - 10 m3 

200 307 

vývoz 
veľkoobjemového 
kontajnera  5-7 m3 

vývoz 120,00    

zneškodnenie 
odpadu 

 t 240,00    

drobný 
stavebný odpad 

200 138 

vývoz 
veľkoobjemového 
kontajnera  20 m3 

ks 2,00    

zneškodnenie 
odpadu 

t 13,33    

Iný separovaný 
odpad 

200 125 
zber a preprava ks 6,00    

zhodnotenie odpadu t 0,20    

200 121 
zber a preprava  ks 2,00    
zneškodnenie 

odpadu 
 t 0,03    

200 133 
zber a preprava ks 2,00    
zneškodnenie 

odpadu 
 t 0,30    

200 134 
zber a preprava ks 2,00    
zneškodnenie 

odpadu 
 t 0,03    

200 135 
zber a preprava ks 2,00    

zhodnotenie odpadu  t 0,20    
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200 136 
zber a preprava  ks 2,00    

zhodnotenie odpadu  t 0,03    

SPOLU bez DPH v € –––––– –––––– –––––  

DPH ..... % v € –––––– –––––– –––––  
SPOLU  s DPH v € –––––– –––––– –––––  
Zákonný poplatok  t 588,33 24 14 120,00 

Celkom s DPH a zákonný poplatok  
 

12.  Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky, 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.  
Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 08.02.2020. 

B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva na poskytnutie uvedeného predmetu 
zákazky.  

C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť 
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve 
o dielo v článku I.   

D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

E. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, 
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie 
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto 
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta 
realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky 
u zodpovednej osoby na adrese: 

 Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov 
Stanislav Duda  

Telefón: 0905837635 
E – mail: zamutov@zamutov.sk 

 
Zámutov, dňa 17.01.2020 

 

 
  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

Prílohy: č. 1 Návrh zmluvných podmienok 

  Č. 2 Návrh ceny 

   


