Vojenský útvar 1056
972 43 Zemianske Kostoľany____
Č.: ZZIII- 96- 11/2018
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené – Vojenský útvar 1056
Sídlo:
Pod horou , 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO :
308 455 72
Kontaktná osoba :
Telefón :
Fax :
E-mail :

mjr. Ing. Michal DANIHLÍK, Mária VRTIELOVÁ
0960346254
0960346259
maria.vrtielova@mil.sk

2. Predmet zákazky:
2.1. Názov predmetu zákazky: Zneškodnenie nebezpečných odpadov
2.2. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zhodnotenieIzneškodnenie
odpadov, ktoré pozostáva najmä z odobratia odpadov, vykonania analytickej kontroly (iba v
prípade potreby), naloženia odpadov na prepravné prostriedky poskytovateľa, ich prepravy,
váženia resp. merania odpadov a vlastného zhodnotenia/zneškodnenia v súlade so zákonom č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Súvisiace činnosti pozostávajú najmä zo spracovania a vedenia predpísanej
dokumentácie a evidencie zhodnocovaných/zneškodňovaných odpadov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve - Opis
predmetu zákazky.
2.3. Druh zákazky a predpokladané množstvo: Služba
Názov oceňovanej položky a jej predpokladané množstvo je uvedené v prílohe č. l k tejto
výzve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť predpokladané množstvá služieb
v závislosti od cien ponúkaných úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne
do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu
a odpadom
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený
na častí.
2.6. Miesto poskytnutia služby:

Vojenský útvar 1056, Pod horou
972 43 Zemianske Kostoľany

2.7. Termín poskytnutia služby:

rok 2018

2.8. Typ zmluvného vzťahu:

zmluva o dielo

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota zákazky počas trvania zmluvy je 32 454 bez DPH
(s 20 % DPH 38 945 s DPH).
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 23.5.2018 o 12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu maria.vrtielova@mil.sk.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doručenie ponuky v listinnej podobe v lehote na
predkladanie ponúk.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná, prípadne
bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. kópiu súhlasu vydaného orgánom štátnej správy v súlade s § 97 zák. NR SR č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
6.3. Opis predmetu zákazky:
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného
predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky. Opis predmetu zákazky musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č.1
tejto výzvy.
7. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1. Kópie dokladov podľa bodu 6.1. a 6.2. (doklad o oprávnení poskytovať službu a súhlas
vydaný v súlade s § 97 zákona o odpadoch).
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.3. tejto výzvy
7.3. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto výzvy za
predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých
položiek musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na
všetky požadované jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná
vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním služby do miesta dodania vrátane dopravy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude
na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať
musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).
8. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH
(súčet cien uvedených v tabuľke – príloha č. 2).
Do ceny je nutné zakalkulovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
9. Obchodné a zmluvné podmienky:
9.1. Obchodné podmienky
9.1.1.cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do
lehoty realizácie (fakturácie),
9.1.2. do ceny je nutné zakalkulovať DPH, náklady na dopravu a všetky ostatné náklady súvisiace
s predmetom zákazky,
9.1.3. posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky,
9.1.4. verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení
predmetu zmluvy,
9.1.5. splatnosť faktúry je 30 dní. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude doklad o množstve
odpadu (vážny lístok), katalógovom čísle odpadu, sprievodný list nebezpečného odpadu, dátum,
pečiatky, mená a podpisy osôb poverených objednávateľom a dodávateľom.
9.2. Zmluvné podmienky
9.2.1. Objednávateľ požaduje vykonávať všetky činnosti súvisiace s touto zákazkou v súlade s
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonom č. 79/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o odpadoch.
9.2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za nakladanie s
odpadom od doby jeho prevzatia v mieste plnenia. Prevzatím odpadu prechádza na Poskytovateľa
vlastnícke právo k prevzatému odpadu a Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť za ďalšie
nakladanie s odpadom v zmysle platnej legislatívy.
9.2.3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi,
ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch) a je
povinný zabezpečiť dopravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v súlade s platnou
legislatívou.
9.2.4. Poskytovateľ (víťazný uchádzač) predloží po podpise zmluvy harmonogram odvozu
jednotlivých druhov odpadov.
9.2.5. Množstvá a sortiment odpadov sú orientačné. Skutočné množstvá budú stanovené podľa
potrieb verejného obstarávateľa a výšky prideleného finančného limitu,
9.2.6. Odvoz odpadov bude vykonávaný v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod.,
9.2.7. Pred plánovaným vývozom odpadu je Poskytovateľ povinný vykonať konzultáciu
minimálne 2 dni vopred u Objednávateľa (pôvodcu odpadu) z dôvodu obhliadky miesta uloženia,
určenie spôsobu manipulácie, prípadne odobratie vzoriek daného odpadu, dohodnutia odberu
odpadu, váženia odpadu a iných skutočností.
9.2.8. Dodávateľ pri každom prevzatí odpadu vystaví Sprievodný list nebezpečného odpadu
(SLNO), ktorý bude potvrdený pôvodcom odpadu, príjemcom a dopravcom. Objednávateľ
požaduje predkladať doklady potvrdené všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania s odpadom
zúčastňujú.

9.2.9. Pred plánovaným vývozom odpadu kontaktovať určenú osobu Objednávateľa minimálne 2
pracovné dni vopred.
9.2.10. V špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené predpokladané množstvá za zmluvné
obdobie. Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvá za nezáväzné.
Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa realizovať zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
podľa skutočných množstiev. V prípade, že počas zmluvného obdobia budú odovzdané nižšie
množstvá odpadov, ako sú predpokladané množstvá, nevzniká Poskytovateľovi automaticky
nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v špecifikácii
predmetu zákazky. V prípade výskytu väčšieho množstva niektorého odpadu alebo potreby
zneškodnenia iného druhu odpadu, Poskytovateľ zabezpečí prevzatie, prevoz a zhodnotenie alebo
likvidáciu takéhoto odpadu na základe písomnej objednávky doručenej Poskytovateľovi emailom. Podmienkou je, aby poskytovateľ disponoval platnými povoleniami na nakladanie s
príslušným druhom odpadu.
10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle
bodu 6.1. a 6.2. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby, ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o
výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona nie je
možné podať žiadosť o nápravu ani námietky.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 14. mája 2018

Spracovateľ:

Schválil:
podplukovník Ing. Juraj SLUKA, PhD.
veliteľ

Mária VRTIELOVÁ
................................................................
Podpis, meno, priezvisko, titul

.........................................................................
podpisová doložka, štatutárneho orgánu
služobné zaradenie alebo funkcia)
alebo určeného zástupcu

Príloha č.1
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. 96-11 /2018

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky:

Zneškodnenie nebezpečných odpadov

Predmetom zákazky je zhodnotenieIzneškodnenie odpadov, ktoré pozostáva najmä z odobratia
odpadov, vykonania analytickej kontroly (iba v prípade potreby), naloženia odpadov na
prepravné prostriedky poskytovateľa, ich prepravy, váženia resp. merania odpadov a vlastného
zhodnotenia/zneškodnenia v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súvisiace činnosti pozostávajú
najmä
zo
spracovania
a vedenia
predpísanej
dokumentácie
a evidencie
zhodnocovaných/zneškodňovaných odpadov.
Charakteristika

Technické vlastnosti
07 01 03 - organické halogénované
rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny
a matečné lúhy
- pôvod
- popis vlastností
- obaly
- požadovaná periodicita
07 01 08 - iné destilačné zvyšky a
reakčné splodiny
- pôvod
- popis vlastností
- obaly
- požadovaná periodicita
15 01 10 - Obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezp. látkami
- pôvod
- popis vlastností
- obaly
- požadovaná periodicita
15 02 02 - absorbenty, filtračné
materiály vrátane olejových filtrov
inak nešpecifikovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami
- pôvod
- popis vlastností
- obaly
- požadovaná periodicita

nebezpečný odpad
vrátením materiálu po dobe použiteľnosti od OS SR
podozrenie na karcinogén, zásada (dichlóretán)
200 litrové oceľové sudy – nevratné
jednorazový vývoz
nebezpečný odpad
vrátením materiálu po dobe použiteľnosti od OS SR
horľavosť, žieravina (OR-3)
1 kg plechovky – nevratné cca 1432 ks
jednorazový vývoz

obaly, v ktorých sú skladované nebezp. odpady
ekotoxicita
sudy plechové, súdky lepenkové a PE
priebežne pri jednotlivých vývozoch
nebezpečný odpad

dielenská činnosť
horľavosť, ekotoxicita, detekčné trubičky
kontajner - vratný
jednorazový vývoz

16 03 03 - anorganické odpady
obsahujúce nebezpečné látky
- pôvod
- popis vlastností
- obaly
- požadovaná periodicita
18 01 08 – Chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky
- pôvod
- popis vlastností
-

obaly
požadovaná periodicita

vrátením materiálu po dobe použiteľnosti od OS SR
slabé žieraviny, oxidujúci (náplň dezaktivačná)
súdky 50-60 litrové, papierové - nevratné
jednorazový vývoz

vrátením materiálu po dobe použiteľnosti od OS SR
samovznietiteľné – výrobky obsahujú chlórnan
vápenatý (UOS 1 M, NO AOS s ohrevom)
súdky 50-60 litrové, papierové plechové, PE - nevratné
jednorazový vývoz

Príloha č.2
k výzve na predkladanie ponúk
č. p. 96-11 /2018

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky:

Zneškodnenie nebezpečných odpadov

Uchádzač :
Adresa, sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
IČ DPH :
Vybavuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:
PREHĽAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU

P.č.

Katalógové
číslo odpadu

1.

07 01 03

2.

07 01 08

3.

15 01 10

4.

15 02 02

5.

16 03 03

6.

18 01 06

Odpad

Kat.

Anorganické odpady obsahujúce
nebezpečné látky
Iné destilačné zvyšky
a reakčné splodiny
Obaly obsahujúce zvyšky
nebezpečných látok alebo
kontaminované nebezp. látkami
Absorbenty, filtračné materiály
vrátane olejových filtrov inak
nešpecifokovaných, handry na
čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami
Anorganické odpady obsahujúce
nebezpečné látky
Chemikálie pozostávajúce z
nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky

N
N

Predpokladané
množstvo spolu
(v kg)

Jednotková
cena
za 1 kg
v € s DPH

8 071
4 032
1 758

N

140
N
N

45
548

N

SPOLU

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
odtlačok pečiatky

Cena spolu
za predpokl.
množstvo
v € s DPH

