
  

 

VÝZVA  
na predloženie cenovej ponuky –  Zákazka s  nízkou hodnotou  –  postup VO  

(§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov)  

 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Ondreja Štefanka  6, 851 01 

Bratislava 

IČO: 00 492 485 

Kontaktné miesto: Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Ondreja Štefanka  

6, 851 01 Bratislava 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Slovák, poverený vedením mpvps 

Kontaktná osoba: Klára Ladická  

Telefón: +421 947 487 249 , E-mail: ladicka@mpvps.sk,  

2. 

Názov predmetu zákazky: CENOVÁ PONUKA NA ZNEŠKODNENIE A LIKVIDÁCIU ODPADOV 

A ICH  ODBER, ODVOZ , PRENÁJOM KONTAJNEROV   

MIESTO: ZBERNÝ DVOR PETRŽALKA, ONDREJA ŠTEFANKA  6  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
90511000-2  služby na zber odpadu,  

90500000-2 – služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom,  

90513000-6- služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu,  

90512000-9- služby na prepravu odpadu 

NUTS kód: SK01 

3. 
Predpokladaná hodnota zákazky : (bez DPH): 34 000,00  EUR ( 38 080,00 s DPH) 

 

4. 

Opis predmetu zákazky: zabezpečiť odber odpadov z miesta  uloženia Zberný dvor 

Petržalka ich zhodnotenie ,zneškodnenie , odvoz a prenájom kontajnerov. Odpady sú   

zaradené  podľa katalógu odpadov do skupiny  20 03  v predpokladanom množstve 

odpadov  350 t/rok 

a) Požadujeme pravidelný odvoz 2 x týždenne súpravou (súčasne obidva kontajnery) o 

objeme      min. 35 m
3
 na objemný odpad  a 10 m

3
 na drobný stavebný odpad príp. podľa 

požiadavky obstarávateľa. 

b) Uviesť jednotkovú cenu za tonu odpadu a cenu za odvoz a prenájom kontajnerov  

Jedná sa o následné druhy odpadov:  

  

 20 03 07 Objemný odpad                                                        150 t/rok 

 20 03 08 Drobný stavebný odpad                                           200  t/rok 

 

5. 

 

 

Podmienky financovania: 

 1. Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný  obstarávateľ neposkytuje  

preddavok ani zálohové platby. 

2. Platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku bankovým prevodom na 

základe mesačnej fakturácie 

3. Súčasťou faktúry bude vážny lístok z certifikovanej váhy, ktorý obsahuje najmä číslo 

vážneho lístku, dátum odovzdania odpadu pôvodcu odpadu, držiteľa odpadu, hmotnosť 

odpadu netto a katalógové číslo odpadu (Príloha č.1 vyhlášky MŽP  č. 365/2015 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje katalóg odpadov). 



 

 

6.  

Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Názov:                         Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 

Kontaktné miesto:       Ondreja Štefanka 6, 851 01 Bratislava 

Kontaktná osoba:        Klára Ladická 

e-mail                          ladicka@mpvps.sk

tel. č.:                           0947 487 249 

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. 

Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe.                         

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 02.11.2021 do 15: 00 hod.  

8. Lehota realizácie zákazky:  od 01.01.2022 do 30.06.2022 

9. 

Kritéria 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. ( prednostne zhodnotiť  až 

potom zneškodniť ). 

b) preprava odpadu vrátané všetkých služieb spojených s manipuláciou odpadu 

(nakládka, vykládka)  EUR za 2 ks. kontajnerov + prenájmom kontajnerov  EUR .  

c) úspešným uchádzačom sa stane uchádzač , ktorého cena v EUR  za celý predmet 

zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

d) jednotková  cena za nakladanie s odpadmi za tonu  vyjadrená v EUR s DPH, resp. 

celkom v EUR  (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).V  prípade ak sa 

uchádzačovi počas trvania zmluvy zmenia podmienky platby v súvislosti s DPH, 

verejný obstarávateľ nebude na to prihliadať a fakturovať bude ceny ako boli 

vysúťažené podľa predloženého cenníka. 

 

10. 

Podmienky účasti:  

 Predloženie nasledovných dokladov: 

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenie : § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní. 

2.  Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže uchádzač doloženým 

dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky  
( Výpis z Obchodného alebo Živnostenského registra – kópia) 

3. 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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov    

b) doklad o prevádzkovaní vlastného zariadenia na zhodnocovanie , uskladnenie 

zneškodnenie uvedených odpadov, alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom 

takéhoto zariadenia.  

c) čestné prehlásenie uchádzača o platnosti a totožnosti dokladov s originálmi 

v čase predloženej ponuky 

11. 
Typ zmluvy: Rámcová zmluva 

 



12.  

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi : emailom 

@mpvps.sk 

 

13. 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky 

Úspešný uchádzač je povinný v lehote do  5 pracovných dní od doručenia odo dňa       

 doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky predložiť v 2-och origináloch Rámcovú    

 zmluvu ( podpis, pečiatka, dátum) 

                                                                                        


