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Výzva na predloženie ponuky  
 

Spracovaná v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Obec Helcmanovce, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

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

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), Vás vyzýva na predloženie 

cenovej ponuky  v procese zadávania zákazky na výber poskytovateľa služieb – „Nakladanie 

s komunálnymi odpadmi v obci Helcmanovce“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Verejný obstarávateľ: Obec Helcmanovce 

Sídlo: Helcmanovce 161, 055 63  Helcmanovce 

Štatutárny zástupca: Mgr. Blanka Vargová – starostka obce 

IČO : 00329100 

DIČ:  2021259372 

Č. účtu: SK11 0200 0000 0000 2502 7592 

Tel: 053/48 72 636 

E-mail: helcmanovce@helcmanovce.sk 

 

2. Adresa a kontaktné údaje pre získanie doplňujúcich informácií: 
Obecný úrad Helcmanovce, 055 63  Helcmanovce 161 

Kontaktná osoba: Ivana Macúchová 

Tel., mail: 0902 914 212, ivana.macuchova@helcmanovce.sk 

 

3. Postup obstarávania: zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., (zákazka na výber 

poskytovateľa služieb – zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov v obci Helcmanovce) 

4. Názov zákazky : „Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Helcmanovce“ 

5. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služby v zmysle Zákona               

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o nakladaní     

s komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len 

DSO) na území obce Helcmanovce a to : 

 zber a  odvoz  komunálneho odpadu z nádob rodinných a bytových domov a od 

podnikateľov, 

 zber a odvoz komunálneho odpadu a objemného odpadu prípad. drobného stavebného 

odpadu, z veľkoobjemových kontajnerov, 

 odvoz veľkoobjemových kontajnerov zo zberného dvora obce, 

 zneškodňovanie odpadov, 

 zber, odvoz a zneškodňovanie / zhodnotenie oddelene vytriedených odpadov               

z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady) a elektroodpadu, 

 zber jedlých olejov a tukov, 

 

Predmetom zákazky nie je poskytnutie: 

 zber vytriedených zložiek KO - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi, ktorý sa vykonáva v súlade s uzatvorenými zmluvami 

medzi verejným obstarávateľom a organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) 

a dodávateľom služby vybraným prostredníctvom verejného obstarávania združenia 
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SEZO- Spiš, združenie obcí, ktorého je verejný obstarávateľ členom (realizácia 

projektu Integrovaný systém nakladania s odpadmi podporeného z fondov EÚ) 

 zber biologicky rozložiteľných odpadov – je realizovaný cez združenie SEZO-Spiš, 

združenie obcí v rámci projektu cez vybraného dodávateľa služieb 

6. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Predmetom verejného obstarávania je nakladanie s komunálnymi odpadmi na území  

obce Helcmanovce: 

 
Zákazka zahŕňa nasledovné služby:  

 

6.1. 

- Zber,  preprava komunálnych odpadov (ďalej KO) z domácností a od fyzických a 

právnických osôb – podnikateľov, vznikajúcich v katastrálnom území obce:  

 vývoz odpadu zo 110 l príp. 120 l  a 1100 l zberných nádob z bytovej a rodinnej 

zástavby a objektov právnických osôb, resp. zo zberných vriec 

 časový interval zvozu: 1 x za 14 dní, t. j. 26 krát za rok  

 celkový počet zberných nádob v umiestnených v obci – 110 l: 567 ks, 1 100l: 9 ks, 

medziročne môže dôjsť k zmene počtov, počet zozbieraných vriec s KO je cca 1000 ks 

ročne 

 fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočného počtu vyvezených nádob, vriec 

 nádoby sú vo vlastníctve dodávateľa služieb 

 

6.2. 

- Zber a odvoz komunálneho odpadu a objemného odpadu príp. drobného stavebného 

odpadu z veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len VOK) 

 časový interval zvozu: podľa požiadavky obce  -  min. 2 x ročne odvoz objemného 

odpadu (jarný a jesenný zber ),  

 VOK sú vo vlastníctve dodávateľa služieb, okrem VOK umiestnených na zbernom 

dvore, ktoré sú vo vlastníctve obce  

 pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov z presne určených stanovíšť. 

 

6.3. 

- Zneškodňovanie odpadov 

 predpokladané ročné množstvá odpadov sú nasledovné: 

- komunálny odpad s kat.č. 20 03 01:    250 ton 

- objemný odpad s kat.č. 20 03 07:    5 ton 

- drobný stavebný odpad s kat. č. 20 03 08:  20 ton  

- v prípade, ak uchádzač bude odpad zneškodňovať spôsobom D1, do cien nebude 

zahŕňať zákonný poplatok, vzhľadom na predpokladanú zmenu legislatívy. Zákonný 

poplatok sa bude v prípade úspešnosti uchádzača účtovať v zmysle platnej legislatívy. 

- požaduje sa, aby uchádzač disponoval ciachovanou váhou v zariadení na     

zneškodňovanie odpadov, nakoľko sa fakturuje skutočné množstvo zneškodneného 

odpadu 

 

6.4. 

- Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie oddelene vytriedených odpadov z domácností s 

obsahom škodlivín (nebezpečné odpady, ďalej len NO a elektroodpadu):  
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 časový interval zvozu: 2 x ročne (jarný a jesenný zber), termín zvozu po dohode 

s dodávateľom služieb,  

 vývoz odpadu z domácností, resp. vopred určených stanovíšť na základe dohody s 

obcou,  

 predpokladané množstvo odpadov s obsahom škodlivín je 50 kg za rok a 500kg 

elektroodpadov za rok,  

 na zber NO sa uvažuje s pristavením mobilnej zberne NO vybavenej potrebnými 

nádobami na jednotlivé zložky NO 

 elektroodpad je zbieraný spolu s NO do samostatného kontajnera, príp. vozidla 

 

7. Ďalšie požiadavky a súvisiace služby:  

 Úspešný uchádzač musí zabezpečiť  v obci  mobilné výkupy papiera, školské zbery 

papiera a odber použitých jedlých olejov a tukov minimálne 2x ročne. 

 Uchádzač v čestnom vyhlásení uvedie, kde a akým spôsobom bude zneškodňovať 

odpad s kat. č. 20 03 01- zmesový komunálny odpad. 

 Uchádzač je povinný vyplniť všetky položky a požiadavky uvedené v Rozpočte – 

Cenovej ponuke – v kapitolách A,B,C,D,E -, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Výzvy na 

predloženie ponuky. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  34.190,34 €  bez DPH 

9. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

10. Termín dodávky predmetu zákazky:  od 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019 

11. CPV : 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu, 90500000-2 Služby súvisiace 

s likvidáciou odpadu a odpadom, 90511000-2 Služby na zber odpadu, 90512000-9 

Služby na prepravu odpadu 

12. Hlavné podmienky financovania :                                                                                         

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platba 

za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na 

základe daňového dokladu vystaveného zmluvným partnerom.                                                                                                             

13. Splnenie podmienok účasti potrebné preukázať: Kópia dokladu 

o oprávnení poskytovať služby na predmet zákazky. 

14. Spôsob určenia ceny: Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.  

Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 

s dodaním predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú 

úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. 

Ceny uvedené v ponuke budú pre obidve strany záväzné a pri uzatváraní a podpise 

zmluvy s úspešným uchádzačom budú použitá a uvedená v zmluve. 

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v zložení cena bez DPH, výška DPH a cena 

vrátane DPH, ak uchádzač je platcom DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 

navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.   

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€).  
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15. Predloženie ponuky: Uchádzač cenovú ponuku vrátane kompletne vyplnenej Prílohy č. 

1 Výzvy na predloženie ponuky potvrdenú podpisom štatutára, resp. zodpovednej osoby 

a pečiatkou a kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby doručí na adresu verejného 

obstarávateľa mailom, poštou alebo osobne. 

Cenovú ponuku v písomnej tlačenej forme predloží uchádzač v zalepenej obálke na 

adresu podľa bodu 17. b) tejto výzvy s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 

a s označením: „Súťaž – neotvárať“, a heslom „Zber, odvoz a zneškodňovanie 

odpadov v obci Helcmanovce“. Pri doručení ponuky poštou platí dátum doručenia na 

adresu verejného obstarávateľa, nie dátum podania na pošte.  

16. Lehota na predloženie ponuky: Do 06.03.2018 do 10:00 hod.. Cenová ponuka doručená 

po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.  

17. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky 
a) Adresy na predloženie cenovej ponuky mailom: ivana.macuchova@helcmanovce.sk 

 

b) Adresa na predloženie cenovej ponuky poštou alebo osobne: 

    Obec Helcmanovce, 055 63  Helcmanovce č. 161 

18. Kritériá na hodnotenie ponúk   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena vrátane DPH, prípadne 

konečná suma i od uchádzača, ktorý nie je platcom DPH.   

Cena celkom sa určuje ako súčet jednotlivých cien za položky v kapitolách A a B, 

stanovených v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač s najnižšou 

cenou sa stane úspešný, ostatní neuspeli. O výsledku hodnotenia budú uchádzači písomne 

informovaní. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy 

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa   
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku alebo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk v prípade, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola zákazka 
vyhlásená, alebo ak ani jedna ponuka nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa 
uvedené v tejto výzve.  

 

Helcmanovce,  dňa  26.02.2018 

 

Príloha č. 1 : Rozpočet – cenová ponuka 

 

 

 

 

 

 

....................................... 

Mgr. Blanka Vargová 

Starostka obce 
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