
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - PETRŽALKA 

 Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava                

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)  

  

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na 

zákazku verejného obstarávania. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

 

Názov : Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO : 00 603 201 

Zastúpenie Ing. Ján Hrčka, starosta  

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Zdenka Bothová, referát verejného obstarávania ,  

email: vo@petrzalka.sk 

 

2. Názov zákazky: „NAKLADANIE S ODPADMI“  

3.  

2.1 CPV kódy Zatriedenie predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV - 
Common Procurement Vocabulary): 

2.2.1 Hlavný predmet obstarávania:  

 

                    90510000-5   Likvidácia a spracovanie  odpadu  

                    90512000-9   Služby na prepravu odpadu 

 

4. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO/služby 

  

5. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuku je možné zaslať emailom na adresu vo@petrzalka.sk v lehote najneskôr do 28.08.2020 do 

10:00 hod. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a nebudú predmetom vyhod-

nocovania. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky : Mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

7. Čas trvania zákazky:  do 31.12.2020 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky/množstvo/rozsah plnenia:  42.000,00 EUR bez DPH.  

 

9. Opis predmetu zákazky: „NAKLADANIE S ODPADMI“  

Predmetom je nakladanie s odpadmi z čistenia ulíc v správe MČ Bratislava – Petržalka 

s prepravou alebo bez prepravy podľa voľby verejného obstarávateľa v závislosti od 

rentability služby prepravy, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) platným a účinným zákonom 
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o odpadoch, z prevádzky ul. Ondreja Štefanka 6, Bratislava  zaradeného podľa Katalógu 

odpadov do skupiny 20 03 v predpokladanom množstve  odpadu  300 t nasledovne: 

 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc   (komunikácie)                                                 200 t 

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc (malé smetné koše)                                           100 t                                                      

 

Špecifikácia služby: zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu tak, aby pri nakladaní 

s odpadom bolo postupované v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle 

zákona o odpadoch. Ponuku možno predložiť aj v prípade, že uchádzač nemá možnosť 

zabezpečiť prepravu. 

 

10. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: 

 Predmet zákazky je rozdelený na časti : Nie.   

 

11. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Cena predmetu zákazky bude určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna tj. v cene sú 

zahrnuté všetky navýšenia tejto ceny, zmeny termínov, nárokov a podmienok jej uplatnenia, 

okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

12. Podmienky financovania: 

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. 

Platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku bankovým prevodom na 

základe mesačnej fakturácie. Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac. Súčasťou faktúry 

bude vážny lístok z certifikovanej váhy, ktorý obsahuje najmä číslo vážneho lístku, dátum 

odovzdania odpadu, pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu, hmotnosť odpadu netto, katalógové 

číslo odpadu (Príloha č.1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov), pečiatku a podpis koncového odberateľa odpadu a so splatnosťou faktúr 30 dní.   

Faktúry vystavené  dodávateľom  musia spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný 

obstarávateľ oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej 

faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej 

všetky potrebné zákonné náležitosti. 

 

Typ zmluvy: Rámcová dohoda predložená obstarávateľom. Úspešnému uchádzačovi 

nevzniká nárok na zadanie objednávky v predpokladanom množstve. Rozsah objednávok 

závisí výlučne na potrebách obstarávateľa.  

 

13. Požadované doklady: 

Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 



 
 

§32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa odbornej 

spôsobilosti: 

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 

Verejný obstarávateľ požaduje Predloženie nasledovných dokladov : 

 

a) zmluva s Hlavným mestom SR Bratislavou na vykonávanie zberu, prepravy, 

zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov 

a biologicky  rozložiteľného odpadu na území  hlavného mesta v zmysle § 81 ods. 13 zákona 

o odpadoch, 
b) doklad o prevádzkovaní riadenej skládky odpadu alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom 

riadenej skládky odpadu o zabezpečení odberu odpadu, v závislosti od ponúkaného spôsobu 

nakladania s odpadom, alebo    
c) doklad o prevádzkovaní vlastnej spaľovne odpadu alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom 

spaľovne  odpadu o zabezpečení odberu odpadu, v závislosti od ponúkaného spôsobu 

nakladania s odpadom, alebo 
d) doklad o prevádzkovaní vlastného zariadenia na zhodnocovanie  odpadu alebo zmluvu 

s iným prevádzkovateľom takéhoto zariadenia, v závislosti od ponúkaného spôsobu 

nakladania s odpadom,    
e) čestné vyhlásenie uchádzača o platnosti a totožnosti dokladov s originálmi v čase 

predloženia ponuky, 

f) referencie uchádzača o doterajšej činnosti vo výške minimálne 30.000,-€ bez DPH za 

súhrnné obdobie predchádzajúcich 3 rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. 

 

15. Obsah cenovej ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí byť v štátnom jazyku (t.j. v 

slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, písacím 

strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky a musí 

obsahovať: 

 Krycí list ponuky  

 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov; 

 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov 

 Návrh na plnenie kritérií. 

 Doklady uvedené v bode 14 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

a) zohľadnenie spôsobu nakladania s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) jednotková cena za nakladanie s tonou odpadu  vyjadrená v EUR s DPH, resp. celkom v 

EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH) pri predpokladanom množstve 

podľa bodu 5. tejto výzvy, 

c) jednotková cena za odvoz 1 tony odpadu vyjadrená v EUR s DPH, resp. celkom v EUR 

(v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH), pri predpokladanom množstve podľa 

bodu 5. tejto výzvy,  

d) vzdialenosť zariadenia na nakladanie s odpadom alebo skládku v km, 



 
 

e) jednotková cena za prenájom 1 kontajnera, minimálne o objeme 7m3, za 1 kalendárny 

mesiac vrátane manipulácie s ním.   

 

V prípade rentability vlastnej prepravy odpadu, budú ako kritériá na vyhodnotenie ponúk 

brané na zreteľ kritériá uvedené pod písm. a) a b).    

     

2. Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 44 ods.11 

zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, v poradí dôležitosti kritérií podľa 

bodu 1. 

 

17. Stanovenie zmluvných podmienok:  verejný obstarávateľ vystaví  úspešnému 

uchádzačovi  objednávku 

 

18. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: emailom 

vo@petrzalka.sk 

 

19. Spôsob predloženia ponuky: emailom na adrese vo@petrzalka.sk 

 

20. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,  

uvedie túto skutočnosť v ponuke).  Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet 

zákazky. 

21. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  

obstarávania. 

22. Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

Pokiaľ sa v opise zákazky z dôvodu zjednodušenia a umožnenia popisu jednotlivých položiek 

v súťažných podkladoch  vyskytne odkaz na konkrétneho výrobcu, typ, značku, výrobný 

postup, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo iný odkaz, uchádzač môže v 

ponuke uviesť ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo s vyššími parametrami. 

V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

23. Vylúčenie uchádzača: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z 

procesu obstarávania, ak: 

• Uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

• uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo 

nedoručil požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie 

dokladov, 

• uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo 
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predložil falšované alebo pozmenené doklady, 

• cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky 

dodávania obstarávanej komodity, 

• ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

• uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava -Petržalka dopustil podstatného porušenia zmluvných 

povinností. 

24. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

• Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky 

 

25. Použitie elektronickej aukcie: Nie 

 

26. Doplňujúce informácie: 

Mestská časť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 

 

27. Dôvody zrušenia obstarávania: 

• nebola predložená žiadna ponuka, 

• ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky, 

• zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená, 

• cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota 

zákazky. 

 

28. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma 

jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.  

29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Zákazka sa týka projektu financovaného 

z fondov Európskej únie. 

 

 

  Ing. Zdenka Bothová  

Vedúca referátu verejného obstarávania 

 

Prílohy: 

- Príloha č.1 Krycí list ponuky 

- Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti 

dokladov v rozsahu priloženej prílohy č. 1 (návrh na plnenie kritérií) 

- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“  

- Príloha č. 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

- Príloha č. 5  Spôsob Nakladania s odpadom 

 



 
 

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                                                                                      

„NAKLADANIE S ODPADMI“ 

 

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.  

 

Miesto a dátum podpisu:  

 

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača: 

(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka) 
 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 

 

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

 

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„NAKLADANIE S ODPADMI“,  ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými 

podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými.. 

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

úplné.  

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. 

Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

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, 

Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

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.  

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.  

 

Miesto a dátum podpisu:  

 

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača: 

(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka) 
 

 

 

 

 



 
 

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, 

 

„NAKLADANIE S ODPADMI“ 

 

 

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

týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

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 vy mohli viesť k zvýhodneniu 

nášho postavenia v súťaži,  

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

pravdivé a úplné informácie.  

 

 

 

 

Miesto a dátum podpisu:  

 

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača: 

(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka) 
 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 4 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ / CENOVÁ PONUKA 

„NAKLADANIE S ODPADMI“ 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

IBAN:   

Zastúpený:   

Tel:  

E-mail: 

Oprávnený na rokovanie:   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

 

spôsob nakladania s odpadom   

 

*riadená skládka *spalovňa odpadu  *iné zariadenie  

 

      

  na zhodnocovanie odpadu  

názov prevádzkovateľa 

 

            

 názov zariadenia na nakladanie 

s odpadom alebo skládky 

 

            

 cena za nakladanie s tonou odpadu  

vyjadrená v EUR s DPH** 

 

  

 

  

 

  

  cena za odvoz 1 tony odpadu vyjadrená 

v EUR s DPH** 

 

  

 

  

 

  

  vzdialenosť zariadenia na nakladanie 

s odpadom alebo skládku v km 

 

  

 

  

 

  

  jednotková cena za prenájom 1 

kontajnera, minimálne o objeme 7m3,  

 

  

 

  

 

  

  za 1 kalendárny mesiac vrátane 

manipulácie s ním 

 

        * nehodiace sa vyplniť ako N 

        
** ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú  cenu v EUR 

  
skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

    

 
  

  
 

Miesto a dátum podpisu:  

 

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača: 

(titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka) 
 

 

 

 

 

 


