VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“):
1. Identifikácia verejného
obstarávateľa:

2. Poverená osoba pre VO:

3. Miesto a spôsob
predloženia/doručenia ponuky

4. Predmet obstarávania

ustanovenie zákona

§ 7 ods. 1 písm. b)

Názov

Obec Jasov

Sídlo

Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Štatutárny zástupca

Marián Dzurik, starosta obce

IČO

00324264

DIČ

2020496533

IČ DPH

-

E-mail

starosta@jasov.sk

Internetová stránka

http://www.jasov.sk/

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu

SK2456000000000430426001

Názov

JUDr. Anna Filipová

Sídlo

Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO

47874856

DIČ

1078651805

IČ DPH

nie je platca DPH

E-mail

judr.filipova.vo@gmail.com

osobne/prostredníctvom sídlo poverenej osoby
pošty:
E-mail

judr.filipova.vo@gmail.com

Názov projektu:

Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

Názov procesu:

Odstránenie nezákonne umiestneného
komunálneho odpadu.

Stručný opis zákazky

Cieľom VO je výber poskytovateľa služby,
ktorý zabezpečí likvidáciu čiernych skládok,
ktoré sú predmetom projektu. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky tvorí bod 6 tejto
výzvy.

CPV kód

90512000-9 Služby na prepravu odpadu,
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou
odpadu a odpadom, 45111200-0 úpravy
staveniska a vyčisťovacie práce, 45112320-4
Rekultivačné práce
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5. Výsledok verejného
obstarávania

zmluva – písomná
forma

Zmluva o poskytnutí služby
Obchodný zákonník)

(§ 269 ods. 2

minimálne zmluvné
podmienky

Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. a budú v nej zahrnuté všetky náklady
súvisiace s plnením záväzku poskytovateľa.
Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača.
Cena bude určená v eurách nasledovne:
-

cena spolu bez DPH
DPH 20%
cena spolu vrátane DPH

K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny
zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie
sú prípustné.
Miesto a termín dodania – podľa bodu 8 tejto
výzvy
Platobné podmienky:








Objednávateľ neposkytne
poskytovateľovi preddavok.
Platba bude vykonaná bezhotovostným
platobným stykom na základe riadne
vystavenej faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti stanovené právnymi
predpismi pre daňové doklady.
Splatnosť faktúry bude 30 dní od
vystavenia faktúry.
Prílohou faktúry bude súpis
vykonaných sanačných prác a dodávok
potvrdený objednávateľom.

Dodacie podmienky: Poskytovateľ vykonáva
činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú
zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje
technické špecifikácie, právne a technické
predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný
zákon, zákon o bezpečnnosti a ochrane zdravia
pri práci.
účinnosť zmluvy

Poskytovateľ berie na vedomie a rešpektuje, že
zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom
ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom
štandardnej ex-post kontroly procesu verejného
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho
orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu
pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok
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predmetnej administratívnej finančnej kontroly
nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia
akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu
nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek
zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy
odstúpiť.
Schválenie zákazky v rámci štandardnej ex-post
kontroly Poskytovateľom (SO preOP ĽZ –
Ministerstvo vnútra SR) je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva
nadobudne účinnosť v deň doručenia správy z
finančnej kontroly od Poskytovateľa, ktorým
Poskytovateľ predmetné verejné obstarávanie
schváli a výdavky vzniknuté z predmetného
verejného
obstarávania
kvalifikuje
ako
oprávnené. Deň nadobudnutia účinnosti zmluvy
oznámi
Objednávateľ
Zhotoviteľovi
bezodkladne (do 2 pracovných dní) emailom.
6. Podrobný opis predmetu
zákazky (predmetu
obstarávania)

opis:
Sanačné práce v zmysle položkového rozpočtu (príloha výzvy).
Miesto s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza v časti obce v
lokalite ulice Medzevská, kde sú dve 12 bytové jednotky a rodinné domy
v blízkosti rieky Bodva. Nahromadený odpad sa nachádza za rómskymi
obydliami, kde je sťažený prístup ťažkými mechanizmami, čo zvyšuje
náklady, na odstránenie odpadu. Odpad vzhľadom k svojej polohe
predstavuje riziko pre zdravie obyvateľov a taktiež riziko kontaminácie
povrchových a podzemných vôd. Prevládajúci druh odpadu je zmesový
komunálny odpad. Odpad je nahromadený na ploche približne 1 300 m2
voľne rozptýlený a miestami zarastený bujnou vegetáciou. Odhadovaný
objem odpadu na skládke je 400 ton.
Vzhľadom k vysokému veku nelegálnej skládky došlo k znehodnoteniu
triedených komodít, ktoré sa nedajú použiť na zhodnotenie a budú
riešené v rámci zmesového komunálneho odpadu.
Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v lokalite prebehne realizáciou
nasledovných činností:
• Zber odpadu mechanizmami a manuálne, spolu 400 ton. • Naloženie
odpadu mechanizmami na nákladné autá a jeho odvoz na najbližšiu
riadenú skládku odpadov, resp. do spaľovne odpadov. Celkovo sa jedná o
zmesový komunálny odpad o množstve 400 ton
• Uloženie odpadu na riadenej skládke odpadov resp. energetické
zhodnotenie odpadu
• Rekultivácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom hrubým
urovnaním mechanizmami, prípadne v exponovaných priestoroch
manuálne. Celková plocha 1 300 m2.
par. č. CKN 87/41, 87/18, 87/11, 87/19 a EKN
územie
3282/46, 2994/1, 3282/47, CKN 1001 k.ú. Jasov
poskytovateľ služby zamestná minimálne dve
sociálny aspekt
osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné
predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a
zároveň
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude
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zelené VO

dlhodobo nezamestnaná osoba.
NIE

iné

osobná obhliadka miesta (odporúča sa)

7. Predpokladaná hodnota
zákazky

42342,90

EUR bez DPH určená na základe
aktualizovaného rozpočtu projektanta

8. Miesto a termín dodania
predmetu zákazky, lehota na
dodanie alebo dokončenie
predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy

Námestie sv. Floriána
259/1, 044 23 Jasov

priebežne počas realizácie projektu;

lehota odozvdania
skládky
poskytovateľovi

na písomné vyzvanie verejného obstaravateľa
(objednávateľa)

lehota ukončenia prác

do 30 pracovných dní odo dňa odovzdania
skládky poskytovateľovi

„Operačný program Ľudské zdroje“
9. Financovanie predmetu zákazky projekt
spolufinancovaný z
operačného programu:
10. Lehota na predloženie ponuky

12.07.2019

najnižšia ponúknutá cena za celý predmet
prieskumu trhu s DPH

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
s pravidlami ich uplatnenia a
spôsob hodnotenia ponúk
12. Pokyny na zostavenie ponuky

10,00

forma

v listinnej alebo elektronickej forme vyplnením
prílohy k tejto výzve a zaslaním na určenú
adresu doručovania

počet vyhotovení

1

jazyk

slovenský

spôsob označenia
ponuky

mail: (predmet zaslanej výzvy tzn. odpovedať na
mail) „RE:....“
neoslovený uchádzač pre mail “Jasov-ODPADSANÁCIA-CENOVÁ PONUKA” resp. pošta
uzatvorená obálka s označením uchádzača ako
odosielateľa a osoby poverenej VO ako adresáta:
“Jasov-ODPAD-SANÁCIA-CENOVÁ
PONUKA”

variantné riešenie

nie je možné

komplexnosť dodávky ponuka na celý predmet zákazky
platnosť ponuky

31.12.2019

poskytovanie
informácií

electronicky, telefonicky resp. kombinácia
uvedených

vysvetlenie

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie
priamo u zodpovednej osoby elektronickou
poštou na adrese: judr.filipova.vo@gmail.com
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže
doplniť informácie uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne
súčasne oznámi všetkým známym záujemcom
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najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
dokladuje sa:

Identifikačné 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 (Príloha) PODPIS,
PEČIATKA (ak je relevantné)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk platca DPH/neplatca DPH–
odporúčanie predloženia (Príloha) PODPIS,
PEČIATKA (ak je relevantné)
Výkaz výmer (Príloha) PODPIS, PEČIATKA
(ak je relevantné); verejný obstarávateľ
nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete
obstarávania; predkladá sa v písomnej podobe v
xls formáte alebo zavzorcovaný funkciou
ROUND na dve desatiné miesta;
Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar,
poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce;
Čestné vyhlásenie - odporúčanie predloženia
(Príloha) PODPIS, PEČIATKA (ak je
relevantné)
Čestné vyhlásenie - odporúčanie predloženia
(Príloha) PODPIS, PEČIATKA (ak je
relevantné)
potvrdenie o registrácii na zber a prepravu
odpadov – § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. uchádzač predloží platné potvrdenie o registrácii
na zber a prepravu odpadov. V prípade, ak bude
uchádzač zabezpečovať prepravu odpadov cez
subdodávateľa, takéto potvrdenie musí vlastniť
subdodávateľ. (odpad typ 20 03 08, 20 03 01)
integrované povolenie - § 3 ods. 3 písm. c)
zákona č. 39/2013 Z.z. - vydané Slovenskou
inšpekciou životného prostredia, ktorým sa
povoľuje vykonávanie činnosti skládky;
uchádzač predloží integrované povolenie, alebo
Potvrdenie prevádzkovateľa skládky odpadu o
odbere/prevzatí
sanovaného
odpadu
od
uchádzača spolu s integrovaným povolením
prípadne už uzavretú zmluvu alebo zmluvu o
budúcej zmluve s takouto autorizovanou osobou;
strojové vybavenie – uchádzač musí preukázať,
že bude mať nasledovné strojové vybavenie
k dispozícii: univerzálny nakladač a nákladné
vozidlo na prevoz odpadu zabezpečené proti
rozsypaniu nákladu v priebehu prepravy na
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skládku odpadu; preukazuje v rámci čestného
vyhásenia;
13. Otváranie ponúk

12.07.2019

13,00

neverejné
14. Ďalšie informácie

Zadávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s poskytntuím služby kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetnej
služby, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v
zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o
príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných
zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Poskytovateľa je
podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od
zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby;
b) Útvar
vnútorného
auditu
Riadiaceho
orgánu
alebo
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a
osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s
príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

15. Iné

A: obhliadka miesta – odporúča sa z dôvodu vyhodnotenia možnosti
uskutočnenia
prác
–
kontakt:
judr.filipova.vo@gmail.com/
+421948604029); výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
B: Zmluva o poskytnutí služby – po vyhodnotení bude vyžiadaný
original v 3 vyhotoveniach u víťazného uchádzača ;
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne
nebude uzatvorená Zmluva;
• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na
predkladanie ponúk nebola doručená ani jedna ponuka; a/alebo ak
kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie;
• nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať
určeným požiadavkám;
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• neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre
požadovaný predmet zákazky;
• uzatvoriť zmluvu len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať
vykonaný zápis v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to
povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.
16. Upozornenie

prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko-dodávateľského
vzťahu. Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE oznamovať
výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili
ponuku.

S úctou,

_________________________
JUDr. Anna Filipová
osoba poverená pre VO
03.07.2019
Prílohy:
Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Položkový rozpočet – zadanie
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 – Súpis subdodávateľov
Príloha č. 5 – Zmluva o poskytnutí služby
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