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Výzva na predkladanie ponúk 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”)  
 
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

 
Názov: 

 
Obec Hviezdoslavov 

 
Sídlo: 

 
Hviezdoslavov č.8, 930 41 Hviezdoslavov 

 
IČO: 

 
00305456 

 
Štatutárny zástupca: 

 
Marek Lackovič 

Kontaktné údaje: starosta@hviezdoslavov.sk  
 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

 
Kontaktná osoba: 

 
Ing. Vratko Šoka 

 
Tel./mob. kontakt: 

 
+421 903 569 925 

 
Mailová adresa: 

 
projekty@hviezdoslavov.sk  

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky:  
 
„Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 
v obci Hviezdoslavov a prenájom nádob na zber odpadu“ 
 
Druh zákazky: Služby 

 
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  
z domácnosti (ďalej len kuchynský odpad) v obci Hviezdoslavov, v zmysle zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
o odpadoch) a prenájom 120 litrových nádob na zber kuchynského odpadu z domácnosti. 
V súlade s vyhláškou MZP SR c. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v platnom znení patri kuchynsky odpad do kategórie 20 01 08. Mysli sa tým kuchynsky odpad, ktorý sa  
bude zbierať z domácnosti od fyzických osôb na území obce Hviezdoslavov. 

Rozsah poskytovania služby: 

- zber, odvoz a prepravu kuchynského odpadu katalógové číslo 20 01 08  z domácností na území  
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obce Hviezdoslavov do 120 litrových odpadových nádob (systémom výmena plnej nádoby za 
prázdnu a čistú nádobu). 

- kuchynský odpad z domácností bude zbieraný do 120 litrových odpadových nádob ukladaním 
odpadu bez vreciek, alebo vložením v bio degradovateľných vreckách, príp. plastových 

- zhodnotenie kuchynského odpadu vyzbieraného z domácností od fyzických osôb s možnosťou  

prítomnosti bio degradovateľných vreciek, príp. plastových 

- počet nádob na zabezpečenie zberu kuchynského odpadu z domácností 64 ks v objeme 120 
litrov, 

- predpokladané množstvo vyzbieraného kuchynského odpadu, cca 538 t v období júl 2022 - jún 
2024, 

- prenájom 120 litrových odpadových nádob na zber biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu v počte 64 ks,  

- vývoz nádob 1x za 7 dní, v letných mesiacoch (Jún-august) 2x za 7dní 

- opravu, údržbu, a zabezpečovanie odpadových nádob podľa požiadaviek obce Hviezdoslavov,  

vrátane doručenia odpadovej nádoby na mestom určené stanovištia, 
 
Predpokladaný počet stojísk a umiestnenie nádob: 

 
 

 
5. NUTS 

SK 0211 Trnavský kraj 
 
6. CPV 

Hlavný predmet:             90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 
Doplňujúce predmety:  34928480-6       Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky 

 
7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
 

Jarná ulica 4 4
Centrum obce 9 13
Časť Záhrady 6 6
Ul.Kláry Jarunkovej 2 2
Pekná cesta 2 2
Širšie centrum 5 5
Prašná ul. 2 1
Časť Podháj 6 7
Časť Záhrady II. 6 6
Hviezdné Bývanie 2 12
Sonety 1 2
COOp Jednota 1 2
Nový Hviezdoslavov 2 2

Spolu 48 64

Predpokladaný počet 120 lit. nádob 
umiestnených v

Počet stojísk s umiestnenými 120 lit. 
odpadovými nádobamiLokalita
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8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúr je 30dní od protokolárneho 
dodania predmetu zákazky a doručenia faktúry. 

 
9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Pokiaľ verejný obstarávateľ prijme ponuku úspešného uchádzača, uzavrie s úspešným 
uchádzačom zmluvu. 

 
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto: 
Obec Hviezdoslavov vrátane všetkých častí obce. 
 
Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude dodaný v období od 01.07.2022 do 30.06. 2024 v zmysle Zmluvy o 
poskytovaní služieb na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z 
domácností po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. 

 
11. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
12. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) 
s presnosťou na 2 desatinné miesta; 

c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu 

celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého 
predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, 
platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v 
súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené 
s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného 
uchádzača. 

 
13. PREDKLADANIE PONUKY 

a) Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom informačného 
systému EVO (ďalej len „IS EVO“). 
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b) Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku; 

c) V prípade, že uchádzač pri predkladaní ponuky využije v IS EVO možnosť 
funkcionality systému - šifrovať ponuku, je nevyhnutné, aby uchádzač odšifroval 
svoju ponuku najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, 
ak tak neurobí, verejný obstarávateľ je oprávnený vylúčiť uchádzača v zmysle § 
49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 

  
14. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Doklad o Oprávnení podnikať 
- Výpis z OR al. Živnostenský list – kópia, nie staršia ako 3 mesiace. Postačí poukázať 

na zverejnenie v príslušnom obchodnom resp. živnostenskom resp. v inom 
príslušnom registri formou zaslania internetového (webového) odkazu alebo 
zaslanie skenu výpisu z príslušného registra 

- Oprávnenie na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom 
 

b) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií  
 
c) Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 

 
d) Uchádzač predloží Oprávnenia poskytovania služby : 

a. Rozhodnutie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na činnosť zber a 
prepravu VZP materiálu kategórie 3 písm. f) a písm. p) kuchynské odpady 
určené na ďalšie spracovanie podľa cl. 14 písm. k) nariadenia ES c. 1069/2009, 
alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci tuto skutočnosť'. 

b. Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy na skladovanie VZP 
materiálu kategórie 3 kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 
14 písm. k) nariadenia ES c. 1069/2009 v rámci SR, alebo iný ekvivalentný doklad 
preukazujúci tuto skutočnosť. 

 
e) Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Zoznamom poskytnutých služieb a referenciami (ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona) uchádzač preukazuje poskytnuté 
služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky podľa § 34 ods. 
1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v min. objeme 68 tis. EUR bez DPH spolu za 
požadované obdobie 36 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania. 
 

f) Podpísaný Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného odpadu z domácností 

 
15. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota zákazky poskytovania komunálnych služieb, zber, odvoz 
a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností vrátane prenájmu 
120 litrových nádob je 68.352,-  Eur bez DPH za obdobie 24 mesiacov (od 01.07.2022 do 
30.06.2023). 
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16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena v EUR s DPH 
 
17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Do 22.06.2022,  do 16:00 hod. 
 
18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 14. tejto Výzvy, a to elektronicky prostredníctvom 
informačného systému EVO (ďalej len „IS EVO“). 
Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto 
systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcií PRÍRUČKY a v sekcií 
VIDEONÁVODY. 

 
19. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia:  06.06.2022 
Vypracoval: Ing. Vratko Šoka 

 
20. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a splnenia osobného 
postavenia 
Príloha č. 3: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb na zber, odvoz a zhodnotenie biologicky 
rozložiteľného odpadu z domácností 

 
21. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Do procesu verejného obstarávania nie je zaradená elektronická aukcia 
 
V zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní komunikácia medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom na to určenej 
funkcionality IS EVO. 
 
Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude 
uchádzačom zaslaná elektronicky prostredníctvom IS EVO. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a predmetnú zákazku 
kedykoľvek zrušiť v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo. O takomto postupe 
bude verejný obstarávateľ uchádzačov bezodkladne informovať elektronicky prostredníctvom 
IS EVO. 
 
V Hviezdoslavove 06.06.2022               
 
 
 
                                                                                                      Marek Lackovič - Starosta obce  
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PRÍLOHA Č. 1 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
PREDMET ZÁKAZKY: 
Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z  
domácností v obci Hviezdoslavov a prenájom nádob na zber odpadu 

 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
Obec Hviezdoslavov, IČO : 00305456 
 

Položka Jednotka Jednotková 
cena bez 
DPH (€) 

Počet Cena 
spolu bez 
DPH (€) 

Sadzba 
DPH (€) 

Cena 
spolu 

s DPH (€) 

Zber a Vývoz 
nádoby 

ks  (64nx120v) 

7.680 

   

Prenájom 
a umývanie 

nádoby 

ks  (64nx24m) 

1536 

   

Zhodnotenie 
odpadu 

t  538    

CELKOM - - -    

 
 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu vrátane všetkých nákladov a upozorní verejného obstarávateľa na to, že nie je 
platcom DPH. 

 

 

Názov uchádzača: 
 
 
 
Sídlo uchádzača: 
 
 
 
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu:  
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PRÍLOHA Č. 2 
 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania. 
Ďalej čestne vyhlasujem , že spĺňam ostatné podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2016 
Z.z. 

 

 

 

V ....................................... dňa............... 

  

 

................................................ 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 
 
 

 
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 


