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V ý z v a n a   p r e d l o ž e n i e   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

     Názov:    Mestská časť Bratislava - Rača  

     Sídlo:   Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

     IČO:    00304557  

     Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Drotován  

 

 

2.    Názov zákazky: Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (20 02 01 – 03) 

 

CPV kód:  90510000-5  Likvidácia a spracovanie odpadu 

90511000-2  Služby na zber odpadu   

90512000-9  Služby na prepravu odpadu 

 

3.   Predpokladaná hodnota zákazky: 20 833,00 EUR bez DPH (25 000,00 EUR s DPH)  

 

4.   Podmienky financovania:  

1. Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje 

zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúr s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich doručenia. 

Faktúra vystavená zhotoviteľom musí 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.  

2. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci náklady na práce a služby v súvislosti so 

zvozom/odvozom BRO z miesta jeho umiestnenia, náklady na práce a služby v súvislosti s 

vytriedením a zhodnotením odpadu v kompostárni podpísaný zodpovednými osobami 

verejného obstarávateľa a zhotoviteľom a 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 č. 

366/2015 Z. z.). 

 

5.   Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, 

parkov a verejnej zelene v správe MČ Bratislava-Rača zo Zberného dvora, Pri Šajbách 

zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 02 (ďalej len „BRO“) v predpokladanom 

množstve odpadu 400 t / rok: 

20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad:  380 t / rok 

20 02 02 - zemina a kamenivo:     10 t / rok 

20 02 03 - iné biologicky rozložiteľné odpady:   10 t / rok 

 

Špecifikácia služby: 

a) prevzatie a uloženie odpadu z miesta jeho uloženia na Zbernom dvore Mestskej časti 

Bratislava–Rača, Pri Šajbách, 

b) zhodnotenie odpadu v kompostárni, pri nakladaní s BRO  postupovať v súlade s  

hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Programom odpadového hospodárstva SR na roky 
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2016 – 2020 a § 3 Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 

4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien  a doplnkov. 

 
6.  Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Miesto realizácie:  Zberný dvor, Pri Šajbách, Mestská časť Bratislava-Rača  

Kontaktné miesto:  Miestny úrad MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Bc. Alena Čopanová  

e-mail:    alena.copanova@raca.sk   

tel. č.:    02/4911 2435 

 

7.  Lehota na predkladanie ponúk: do 18.01.2022 do 12:00 hod. 

1. Cenovú ponuku (príloha č. 1 tejto výzvy) a doklady podľa bodu 11 tejto výzvy   uchádzač 

predloží (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v neprepisovateľnom formáte (napr. 

.pdf/PrtScr...a pod.) elektronickou poštou e-mailom na adresu: vo@raca.sk. 

2. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom  vyhodnocovania 

a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená.  

 

8.  Lehota realizácie predmetu zákazky: do 31.01.2023, resp. do vyčerpania finančných 

prostriedkov verejného obstarávateľa 

 

9.  Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s 

DPH, resp. najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR (v prípade uchádzača, ktorý 

nie je platcom DPH).  

2. Kritérium najnižšia celková cena sa uplatňuje takým spôsobom, že ponuky sa zoradia podľa 

ceny za celý predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej 

ponúknutej celkovej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom o 

realizáciu zákazky sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu 

cenu.  

3. V prípade ponúk uchádzačov s rovnakou celkovou cenou za predmet zákazky, ktoré budú aj 

najlepšími ponukami, bude pri určení najlepšej ponuky rozhodujúci dátum a čas jej 

doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

10.  Spôsob určenia ceny:  

1. 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 t.j. 

v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov 

zákonnej úpravy DPH. 

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

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

a) navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, 

c) navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

3. 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. 

 

11.  Podmienky účasti:  

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

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) pre požadovaný predmet zákazky a písm. f) 

zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj „ZVO“).  

mailto:alena.copanova@raca.sk
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2. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO overuje verejný obstarávateľ z dostupných zdrojov v zmysle 

ZVO.  

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. Túto podmienku uchádzač preukáže čestným 

vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.  

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO; t.z. konflikt záujmov podľa § 23 nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto podmienku uchádzač preukáže čestným 

vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 

5. 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 biologicky 

                            rozložiteľného odpadu alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom  takéhoto zariadenia, 

c) doklad o prevádzkovaní vlastnej riadenej skládky odpadu alebo zmluvu s iným   

prevádzkovateľom riadenej skládky odpadu o zabezpečení odberu odpadu, 

d) doklad o prevádzkovaní vlastnej spaľovne odpadu alebo zmluvu s iným 

prevádzkovateľom spaľovne odpadu o zabezpečení odberu odpadu, 

e) čestné prehlásenie uchádzača o platnosti a totožnosti dokladov s originálmi v čase  

predloženia ponuky. 

 

12.  Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby  

1. Návrh zmluvy je prílohou č. 4 tejto výzvy.  

2. Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.  

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

oznámenia o prijatí ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Zmluvu 

o poskytovaní služby (podpis, pečiatka, dátum).  

 

13.  Vylúčenie uchádzača:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak:  

1. uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

2. 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,  

3. uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo 

predložil falšované alebo pozmenené doklady,  

4. cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávaného predmetu zákazky,  

5. ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky,  

6. uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava-Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 

 

14.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, 

neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel.  

 

15.  Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač berie na vedomie, že predložením ponuky súčasne potvrdzuje súhlas s 

podmienkami tejto Výzvy a návrhom zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Výzvy.  
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2.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

3.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietku 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

4.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v 

prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť 

súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať.  

6.  Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:  

a) nebola predložená žiadna ponuka,  

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.  

7. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na 

základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 

uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu 

narúšajúcu hospodársku súťaž.  

8. V ostatných právnych vzťahoch sa budú verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 10.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


