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Výzva na predloženie ponuky 
 

  v zmysle § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Obec Krásnohorské POodhradie , ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) 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), Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky  v procese zadávania zákazky na výber 
poskytovateľa služieb – „„Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “ 
(služby  ) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Verejný obstarávateľ:           
Názov:                             Obec Krásnohorské Podhradie   
Sídlo:   Hradná  č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Štát:   Slovenská republika 
IČO:   00328421 
DIČ:   2020961415 
Zastúpený:                 Mgr..Peter  Bollo   
Bankové spojenie:               VUB Rožňava 
IBAN:   SK21 0200 0000 0000 2382 5582 
E-mail:                obec@krasnohorskepodhradie.sk 
 

Adresa a kontaktné údaje pre verejné   obstarávanie : 
ER – STAVING s.r.o. Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
Kontaktná osoba: Erika Szabadosová 
Tel., mail: +421 905 921 307 ,   
e-mail.:  erstaving@gmail.com 

 

2. Spoločný  slovník  obstarávania :   Likvidácia  a spracovanie  odpadu,  90500000-2  Služby  súvisiace  s 
likvidáciou odpadu a odpadom, 

1. Názov zákazky : „Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “   
V obci  Krásnohorské Podhradie  ( podľa špecifikácie  )   

1. Predmet  zákazky:  zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia  biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu 

3. Predpokladaná hodnota  zákazky :  22 120,00 € bez   DPH   . Predpokladaná   hodnota   zákazka  bola   
stanovená  na  základe  uskutočneného   prieskumu  trhu v  čase 06/2021 

4. Podrobný opis predmetu zákazky: 
5. Požiadavky  pre   stanovenie   ceny  tvorí  príloha č.  1 tejto   výzvy Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený 

v prílohe  tejto   výzvy.  

6. Ďalšie požiadavky a súvisiace služby: 
Uchádzač je povinný zohľadniť  všetky  požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 a naceniť  položky, ktoré   tvoria      
Prílohu č. 2 Výzvy na predloženie ponuky. 
 

Typ zmluvy: Zmluva o o poskytnutí   služby  podľa ust. § 269  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.   Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

7. Termín dodávky predmetu zákazky:  od. 01.07.2021   do   31.12.2022 

mailto:obec@krasnohorskepodhradie.sk


2  

8. Hlavné podmienky financovania : 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platba za predmet zákazky 
bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného 
zmluvným partnerom. 

9. Splnenie podmienok účasti potrebné preukázať: 
Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 , písm) e,  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") . 
Doklady podľa § 32 ods. 2 písm.   e) zákona o verejnom obstarávaní nie je potrebné      predkladať, nakoľko  
ich verejný obstarávateľ vie overiť z informačných systémov verejnej správy. 

10. Spôsob určenia ceny: Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa 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 zákon o cenách vykonáva. 
Cenu  za  predmet  zákazky  uchádzač  stanoví   vrátane  všetkých  nákladov  spojených   s dodaním predmetu 
zákazky.  
Cenová ponuka musí obsahovať cenu v zložení cena bez DPH, výška DPH  a cena  vrátane DPH, ak 
uchádzač je platcom DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€). 
Cena sa  určuje   cena sa určuje ako kompletná cena vrátane odvozu na skládku a manipulácie    a     uloženia 
na skládke, 

           
11. Obsah ponuky: 

Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi nasledovne : 
 Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku.  
Obsah ponuky tvorí doklad podľa  § 32 ods 2, písm f), , (Výpis z obchodného registra, alebo 
živnostenského registra, al. zápis v zozname hospodárskych subjektov resp. iné oprávnenie  na 
podnikanie ) predkladá uchádzač ako  kópiu. Tento  doklad   predkladá  iba  uchádzač,  ktorý  predkladá 
ponuku  na  základe  zistenej   informácie   o  zverejnení  výzvy  z  webového   sídla  verejného   
obstarávateľa.  

 
•  Identifikačné   údaje  uchádzača 
• Vyplnená  špecifikácia  , doplnená  plnením  uchádzača  a podpísanáuchádzačom.  
• Návrh na plnenie kritérií  
• Prehlásenia podľa priložených  vzorov  
• Návrh  zmluvy  o  dielo  

 
12. Uchádzač cenovú ponuku vrátane kompletne vyplnených  Príloh   tejto Výzvy na predloženie ponuky 

potvrdenú podpisom štatutára, resp. zodpovednej osoby predkladá ako  scen . Dokumenty majú byť  originály,  
resp   ich  overené   kópie.   

13. Lehota na predloženie ponuky: Do 25.06.2021 do 10:00 hod..  

14. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky 
•   erstaving@gmail.com  

15. Kritériá na hodnotenie ponúk 
Cena  

 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

A ) Zrušenie verejného obstarávania: 
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• Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

• nedostal ani jednu ponuku, 
• ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom   

 
B)  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ písomne  oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk 
vrátane poradia uchádzačov na  nimi uvedenú  meilovú  adresu   v  ponuke. . Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a 
dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia 
ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača. 

            
            Celá komunikácia  vo   verejnom   obstarávaní  v  predmete zákazky  bude  prebiehať   výhradne  cez  
meilovú   adresu  :    erstaving@gmail.com  

 
 
 
 
V  Krásnohorskom  Podhradí , 17.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Príloha č. 1 : Opis  predmetu   zákazky so špecifikáciou   na  nacenenie   
                2. Návrh na  plnenie  kritéria  

                           3.Formuláre , Čestné  vyhlásenia  
               4. Návrh  Zmluvy  

 

 

 

 

  
Mgr.Peter Bollo  

        Starosta obce 
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Príloha č. 1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 

„Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “ 
 

Služba Katalógové 
číslo Popis služby  MJ  

Predpokladan
é množstvo 
odpadu v t  

za 12 
mesiacov 

Cena v € za 1 t 
bez DPH 

Cena  v € za 
predpokladané 

množstvo 
odpadu za 12 

mesiacov  bez DPH 

  

Biologický 
rozložiteľný 
kuchynský 

odpad                   
20 01 08 

zber a preprava t 70,00     

    zhodnotenie odpadu t 70,00     

SPOLU bez DPH v €             

DPH 20 % v €     
      

  

SPOLU  s DPH v €     
      

  

Celkom s DPH a 
zákonný poplatok              

 
 Požiadavky verejného  obstarávateľa na  predmet  zákazky : 
   
Verejný obstarávateľ požaduje : 
   
  zabezpečenie zberu odpadov na základe odsúhlaseného harmonogramu vývozu odpadu obcou, 

 
  zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 

odpadu zaradeného v Katalógu odpadov pod katalógovým číslom  20 01 08  zhromažďovaný pôvodcami odpadu 
na území celej obce v zástavbách rodinných domov,     v 240 l odpadových nádobách s pravidelným termínom 
vývozu 1 x za 14 dní  , predpokladaný počet odpadových nádob 400 ks nádob. - v 1100 l odpadových nádobách 
5 ks 

 
 zabezpečenie zberu a prepravy biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 

zaradeného v Katalógu odpadov pod katalógovým číslom 20 01 08, interval vývozu 1 x 14 dní, v mesiacoch :  03 
– 10 1 x za   14 dní   
v mesiacoch  : 11 – 02  1 x mesačne   

 
 pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o množstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení 

podľa platných právnych predpisov, poskytnutie harmonogramu zberu odpadov . 
 
 Cena   má    byť  stanovená   od   07/2021  do  12/2022 
 

Dĺžka zmluvy : 
 
 dĺžka trvania zmluvy na poskytnutie služby na uvedený predmet zákazky je do 31.12.2022  odo dňa účinnosti 

zmluvy. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od 
zmluvy. 

 
Spôsob poskytnutia služby: 
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 zberné nádoby a kontajnery vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným 
chybám, alebo poškodeniu životného prostredia,  

 
  po opustení stanovišťa musia byť zberné nádoby a kontajnery prázdne a stanovište vyčistené od nahromadeného 

odpadu , 
 

  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, 

 
  uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu ( poveternostné 

podmienky, porucha zberového vozidla a pod. ) najneskôr do 48 hodín, 
 
  manipulovať len s odpadovými nádobami pre odpad označenými očíslovanými nálepkami a logom obce, 
 
  zberné nádoby sú a budú počas celej účinnosti zmluvy majetkom  obce  
 

•     mimoriadny vývoz odpadu poskytne poskytovateľ na základe písomnej objednávky   objednávateľa, 
 

•   objednávateľ má právo dohliadnuť na výkon predmetu zmluvy a predložiť oprávnené    námietky, 
poskytovateľ zabezpečí ich odstránenie, ak zavinenie zapríčinil, 

 
  predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu akceptuje bez výhrad všetky podmienky 

verejného obstarávania týkajúcej sa tejto zákazky uvedené vo výzve  verejného obstarávania  
 
Dĺžka zmluvy : 
 
 dĺžka trvania zmluvy na poskytnutie služby na uvedený predmet zákazky je od  01.07.2021 – 31.12.2022   odo 

dňa účinnosti zmluvy. Ukončenie zmluvného vzťahu je možné dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo 
odstúpením od zmluvy. 
 

Trvanie a ukončenie zmluvy : 

 Objednávateľ môže ukončiť zmluvný vzťah až po uplynutí doby určitej a to písomnou výpoveďou s dodržaním 3 
mesačnej výpovednej lehoty ku koncu zmluvnej doby. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia výpovede.  Po   účínnosti   zmluvy  
 

 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti 
vyplývajúcej z tejto zmluvy druhej zmluvnej strane písomnou formou. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strany a to najmä v prípade:  
 

  A) ak držiteľ odpadu neuhradil faktúru ani po uplynutí určenej dodatočnej lehoty, ktorú poskytol odberateľ odpadu 
na uhradenie faktúry, 

 
 všetky dodatky k zmluve budú vykonané písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 
 Predloženie dokladu – osvedčenie o kalibrácii váhy čiže platný kalibračný certifikát s overením (merania 

súvisiace s platbami v zmysle zákona o metrológii) ku  ponuke 
 
Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk : 

 Cena  

 úspešný uchádzač (poslkytovateľ ) môže fakturovať a verejný obstarávateľ ( objednávateľ ) uhradí iba skutočne  
odvezené množstvá odpadu na základe vážneho lístka vystaveného na certifikovanej  váhe, ktorý dodávateľ 
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potvrdí pečiatkou a podpisom povereného pracovníka. 
 
   cena sa určuje ako kompletná cena vrátane odvozu na skládku a manipulácie a  zneškodnenia , 
 
   cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním služby vrátane nákladov    na odpad, 
 
 predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom 

do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené                          s plnením požadovaného predmetu zákazky, 
 

 navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR bez DPH :      
 

 navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR s DPH :                           
 

 
Spôsob určenia ceny : 

 
  uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku –                    za zhodnotenie/ 

zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov  aj jednotkovú cenu. Navrhovanú zmluvnú cenu uchádzač  v ponuke 
určí ako súčin jednotkových cien a predpokladaného množstva jednotlivých druhov odpadov bez DPH  a s DPH, 
ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke, 

 uchádzač cenu špecifikuje vo forme podľa  vyššie   uvedenej    uvedenej   špecifikácie  . 
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Príloha č. 3 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

 
Obchodné meno uchádzača:1  

 
Adresa sídla uchádzača:  

 
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

 
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

 
Číslo telefónu kontaktnej osoby:  

 
E-mail kontaktnej osoby:  

 
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 

 
Kritérium 

 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková zmluvná cena za predmet 
zákazky spolu (EUR) 

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

EUR 

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

EUR 

 
 
 
 

................. 
EUR 

  
 
 
 

 
1. Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným 

obstarávateľom: Obec Krásnohorské Podhradie   na predmet zákazky: „Zber a likvidácia biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “   

 
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 
 
 
 
V.............................. dňa ...................... 
       ................................................ 
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  meno a priezvisko, funkcia2 
 

Príloha č.  4 

PONUKA 
 

predložená podľa  § 117 zák.č. 343/2015 Z.z.    o verejnom obstarávaní,  na predmet zákazky: 
 
 
  

„Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu “ 

 
Predkladá uchádzač: 

 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto verejné 
obstarávanie:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-.mail:    

    

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

            
 

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

                                                                                 Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                                                  Podpis 

                                                      
12 Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových 
vzťahoch. 
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Príloha .5  
 
 
 
 
  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Názov zákazky: 
 

„Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “   
 
 

................................................................................................................................................................ 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil 
ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného 
predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  

čestne vyhlasujem, že 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, 
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto 
zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 
obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie.  

 
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––-  
(meno,priezvisko podpis oprávnenej  osoby ) 
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Príloha č. 6 
 
 
 

 
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ............................................................................. 
 
 
 týmto vyhlasuje, že,      je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania : 
 
 

„Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu “   
 

ktoré sú určené vo  Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   
 
1. všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  
2. jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 
3. 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 obstarávaní, 
 
4. nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
 
5. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
6. nie   je   vedený  v registri   nelegálneho   zamestnávania vedeným  Národným inšpektorátom práce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v .................... dňa ...........................   .................................................. 
                  podpis 
 
 
  
               podpis 
 
 
doplniť podľa potreby 
 
 
 
Pozn.: POVINNÉ 
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