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ÚVOD 

 

Počas celého procesu verejného obstarávania sa verejný obstarávateľ a zainteresované osoby na strane 

verejného obstarávateľa budú správať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo 

obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princípy vo verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané 

a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Verejný obstarávateľ neprijíma 

žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa 

vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie 

zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny 

zaň. Verejný obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu 

sebe alebo jeho zainteresovanej osobe v procese verejného obstarávania.  

 

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné 

podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky 

zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok. 

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom podlimitnej zákazky podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) na poskytnutie služby. 

Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte použité ich 

skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne zákonné definície a pojmy.  

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné 

podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na predloženie 

ponuky ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ 

záujemca  dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto 

súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk verejného obstarávania.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených 

a predložených uchádzačom v ponuke.  

Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.  

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017. 

 

Od uchádzačov sa očakáva, že si dôsledne preštudujú výzvu na predkladanie ponúk, súťažné podklady a 

budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifiká uvedené vo výzve na 

predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii.  

Od uchádzačov sa očakáva, že sa hlásia k etickému kódexu záujemcov/uchádzačov a ich subdodávateľov, 

ktorý zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle dňa 19.04.2016 

(http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html;) 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní  

 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

Štatutárny zástupca :  Ing. Ján Hrčka 

IČO: 00 603 201 

DIČ:   2020936643  

E-mail: starosta@petrzalka.sk 

Internetová stránka: www.petrzalka.sk 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s.  

IBAN:   SK41 5600 0000 0018 0059 9001     

      

2. Predmet zákazky 

2.1. Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na 

poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej 

len „týchto SP“).  

2.2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, 

tvorí  Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky poskytnutie   

predmetu zákazky týchto SP. 

2.3. Názov predmetu zákazky:  „Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia počas kalendárového zberu objemných odpadov 

realizovaného mestskou časťou Bratislava-Petržalka 

2.4. Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

  

Hlavný predmet obstarávania:  

 

90510000-5 – likvidácia a spracovanie odpadu;  

90513000-6 – Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu;  

90500000-2 – Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom;  

90512000-9-Služby na prepravu odpadu  

 

 

3. Komplexnosť poskytnutia služby: 

3.1. Predmet zákazky  nie  je rozdelený na  časti, podľa §112 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač môže  predložiť ponuku na  celý predmet zákazky.  

3.2. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky 

 

 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1. Zákazka bude financovaná: Prostredníctvom finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.  

4.2. Vlastná platba bude realizovaná:  
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- Splatnosť  faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu , špecifikáciu predmetu plnenia podľa 

zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená 

v EUR 

4.3. Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka bez DPH, ktorá prevýši disponibilné zdroje 

financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, preto si verejný 

obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať takúto ponuku uchádzača (cenový návrh uchádzača bez 

DPH) a neuzatvoriť Zmluvu, ktorá je výsledkom tohto postupu.  

 

5. Typ zmluvy pre predmet zákazky: 

5.1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluva o poskytnutí služby podľa  

Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a poskytovateľom na druhej 

strane, (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“). 

5.2. Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

5.3. Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

 

6. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky 

6.1.  Miesto poskytnutia služieb: Miestom plnenia zmluvy je prevádzka na zariadenie na 

zneškodňovanie odpadov alebo prevádzka na zariadenie na zhodnocovanie odpadov, na ktoré 

má poskytovateľ povolenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a/alebo zmluvné zabezpečenie poskytovateľa s oprávnenou osobou. 

6.2. Termín poskytnutia predmetu zákazky: 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

7. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky  

7.1. Zákazka na poskytnutie služby, s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ v tomto verejnom 

obstarávaní stanovil predpokladanú hodnotu zákazky na základe minulých období.  

7.2. Celková predpokladaná hodnota zákazky :  do 70 000,00 EUR bez DPH . 

 

8. Lehota viazanosti ponuky 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

stanovenej verejným obstarávateľom t.j. 20.05. 2022.  

 

Časť II. 

Predkladanie a vyhodnotenie ponúk 

9. Predloženie ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku mailom so všetkými prílohami na adresu zdenka.bothova@petrzalka.sk 

najneskôr do 18.5.2020 do 9:00 hod. 

 

10. Zmena a odvolanie ponuky  

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk 

mailto:zdenka.bothova@petrzalka.sk
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11. Vyhodnotenie ponuky 

Verejný obstarávateľ  vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade 

pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači 

 

 

Časť III. 

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 

 

12. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi že jeho ponuku prijímaj. Neúspešnému uchádzačovi, 

že neuspel neprijatie jeho ponuky.  

 

13. Uzavretie zmluvy  

Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač Originály,  

 

14. Zmena zmluvy počas jej trvania  

14.1. Podľa zákona o VO je možné meniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania  za podmienok uvedených v ustanovení  § 18 bez odporúčania Rady UVO.  

14.2. Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu 

zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe 

zmluvy v čase jej uzavretia, a to podľa „návrhu zmluvy“, uvedenej v Kapitole B.3 – Obchodné 

podmienky týchto súťažných podkladov. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k 

porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny 

subdodávateľov počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.  

14.3. Zmena zmluvy musí byť písomná.  
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Príloha č. 1      

Krycí list ponuky 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov :   Mestská časť Bratislava-Petržalka              

Adresa:   Kutlíkova   17, 852 12 Bratislava 

Krajina:  Slovenská republika                       

IČO:   00 603 201                      

DIČ:   2020936643                    

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Hrčka, starosta                                                                                      

Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 

počas kalendárového zberu objemných odpadov realizovaného mestskou časťou Bratislava-

Petržalka 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodný názov spoločnosti:  

Sídlo alebo miesto podnikania:  

Ulica, číslo sídla:  

PSČ:   

Mesto:  

Štát:  

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:  

Obsah ponuky: Zoznam súborov ponuky* 

Čestne vyhlasujeme, že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné. Zoznam 

súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.  

     

 

 
 
  

Dátum: ..........................................                                         Podpis:...........................................  

                                                                                       (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača)  
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Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 

Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia počas kalendárového zberu objemných odpadov realizovaného mestskou 

časťou Bratislava-Petržalka, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými 

podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými.. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve,  súťažných a zmluvných podmienkach sme 

porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si 

vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným 

obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená. 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 

bola právoplatne uložená sankcia, 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá 

Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania a zverejnená v Profile 

verejného obstarávateľa zriadeného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 

(Zoznam povinne zverejňovaných dokumentov) v neobmedzenom znení resp. v obmedzenom 

znení tých časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). Ponuka uchádzača 

predložená ako „kópia“ nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj údaje, ktoré uchádzač v súhlase označí za 

dôverné.  

 

 

 

Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  

                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  

                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 3 

 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

 

Zákazka na poskytnutie služieb  podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 

počas kalendárového zberu objemných odpadov realizovaného mestskou časťou Bratislava-

Petržalka  

  

 

doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, 

ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na 

obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk 

uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum 

zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

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 vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

oskytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto 

zákazky,  

 situácii, ktorá je považovaná za 

konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania,  

informácie.  

 

 

 

 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

–––––––––––––––––––––––––-  

[doplniť podpis 
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A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  

 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuku na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré 

súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným 

obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. 

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) 

zákona o verejnom obstarávaní.  

 

1. Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH 

Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať dodanie predmetu zákazky v rozsahu podľa časti 

súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny a obchodnými podmienkami 

uvedenými v časti súťažných podkladov B2. Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 

 

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk  

 

2.1. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom s 

DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo 

zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  

2.2. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 

2.3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzači návrh na plnenie kritéria predložili na formulári 

podľa prílohy č.4. 
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Príloha č. 4 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

SÚŤAŽNÁ PONUKA 

Zabezpečenie zberu a odvozu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo 

zneškodnenia počas kalendárového zberu objemných odpadov realizovaného mestskou 

časťou Bratislava-Petržalka 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

IBAN:   

Zastúpený:   

Tel:  

Fax:  

E-mail: 

Oprávnený na rokovanie:   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

 

Por.č. Názov položky:  Merná jednotka 

tona:  

Cena za MJ bez 

DPH:  

Cena za MJ 

s DPH:  

1. min. 7 m3 VKK  

 

   

2. min. 7 m3 VKK  

Odvoz  - doprava 

   

3. min. 7 m3 VKK  

Zneškodnenie (likvidácia) 

   

 

Do vyhodnotenia verejného obstarávania vstupuje  – Návrh na plnenie kritérií:  

Por.č.: Názov položky:  

1100 t/12 mesiacov 

 

Merná jednotka: 

tona  

Cena celkom za 

predmet 

zákazky bez 

DPH: 

Cena celkom za 

predmet 

zákazky s DPH: 

1. Objemný odpad, spolu 

pristavenie, odvoz 

a zneškodnenie, viď. opis 

predmetu zákazky, 

kontajner  VKK min.7m3  

t   

 

 

 

Celková cena na 24 

mesiacov, kontajner 

,,,,,,m3:  

   

 

Predmetom  zákazky je pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len „VKK“ alebo „kontajnery“) 

na vybraných miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe objednávok podľa rámcovej 

dohody, v predpokladanom rozsahu podľa harmonogramu (ďalej len „harmonogram“)  a ich odvoz a 

likvidácia vyzbieraného odpadu v súlade so zákonom  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o odpadoch“), za podmienok bližšie špecifikovaných v rámcovej 

dohode.  

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len „VKK“) o objeme minimálne  16m
3 max. 

 34 m
3
 (menší  

objem VKK ako 16 m
3
 nebude akceptovaný) a ich prenájom, manipulácia a po naplnení ich preprava do 

zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Technická a cenová špecifikácia a predpokladaný rozsah služieb je 

uvedený v  Prílohe  č.1 tejto dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, pričom cena musí byť 

konečná, vrátane všetkých poplatkov (vrátane poplatku za uloženie odpadu na skládku). 

 

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania 

v súlade s opisom predmetu zákazky pre kontajnery ....................m3. V súvislosti s touto zákazkou 

nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis a pečiatka uchádzača, resp. 

osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 

OSOBNÉ POSTAVENIE  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista 

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 

skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, 

trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom 

obstarávaní a verejnej dražbe- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace  

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči 

nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a 

Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 

c)  nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných 

predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu- 

doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie 

starším ako tri mesiace 

V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým 

nedoplatkom voči daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného 

daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

- potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom 

o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky  

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu -  doloženým čestným 

vyhlásením,  

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva 

alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

preukázať  

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ preukázať, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia 

podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom 

vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému 

obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v 

čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v 
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elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o 

dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak 

hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho 

priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. zákona o verejnom obstarávaní.  

Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v 

needitovateľnej forme napr. „pdf“. Ak uchádzač predkladá čestné vyhlásenie, alebo jednotný 

európsky dokument, predkladá tento doklad v needitovateľné forme napr. „pdf“. Tieto súbory 

uvedie do zoznamu v Krycom liste ponuky.  

Pozn.: ak uchádzač predkladá JED nepostačuje vyplniť iba tzv. „Globálny údaj“, že spľňa 

podmienky účasti.  

 

V súlade s ustanovením § 113 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 

poskytuje informáciu o dokladoch, ktoré sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej 

správy nepredkladajú takto:  

- uchádzač nepredkladá doklady podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní  

- uchádzač nepredkladá doklad, ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na UVO  

        

       Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát 

jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 

2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 

platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia 

Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným 

pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 

predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu.  

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.  

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v 

rámci tejto podmienky účasti.  
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 

Predmetom plnenia je pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len „kontajner“ alebo „kontajnery“) 

na vybraných miestach v mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe potvrdených objednávok, v 

predpokladanom rozsahu podľa harmonogramu, a ich odvoz a likvidácia vyzbieraného odpadu v súlade so 

zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon o 

odpadoch“), za podmienok bližšie špecifikovaných v rámcovej dohode, zabezpečenie zberu a odvozu 

objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia počas kalendárového zberu 

realizovaného mestskou časťou Bratislava-Petržalka; 

Poskytovateľ sa zaväzuje pristaviť kontajnery (s objemom minimálne 7 m³) na dohodnuté miesto a v 

dohodnutom termíne. V prípade, že v deň pristavenia kontajneru nebude možné z určitých dôvodov 

pristaviť na vopred dohodnuté miesto, poskytovateľ zabezpečí jeho pristavenie na inom vhodnom mieste v 

blízkosti pôvodného miesta, o čom upovedomí objednávateľa telefonicky.  

- Počet pristavených kontajnerov v jednom týždni: 10 ks naraz  

- Pristavenie kontajnerov bude v dohodnutý deň do 12:00, odvoz kontajnerov o 2 dni, 

najneskôr však do 12:00. 

Poskytovateľ je povinný vykonať odvoz kontajnera 2. nasledujúci pracovný deň odo dňa jeho pristavenia a 

zabezpečiť zhodnotenie odpadu, prípadne jeho zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch. 

Poskytovateľ je povinný v dňoch odvozu kontajnerov odstrániť znečistenie na stanovištiach bez ohľadu na 

to, ako k znečisteniu došlo. Ak odpad umiestnený mimo kontajnera pri jeho odvoze nebude možné 

umiestniť do tohto kontajnera z dôvodu naplnenia jeho kapacity, poskytovateľ plný kontajner odvezie a 

vykoná dočistenie stanovišťa ešte v deň odvozu kontajnerov. O potrebe dočistenia konkrétneho stanovišťa 

poskytovateľ upovedomí telefonicky objednávateľa. Dokladom o hmotnosti odpadu z dočistenia stanovíšť 

v deň odvozu kontajnerov bude vážny lístok. Odovzdávanie a preberanie služieb sa bude zabezpečovať 

oprávnenými pracovníkmi menovanými poskytovateľom a objednávateľom na základe protokolov o 

odovzdaní a prevzatí prác podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

 

 

 


