Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby
Verejný obstarávateľ :
OBEC Liptovský Ján
Služba : Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Liptovský Ján

VÝZVA
na predkladanie ponúk
zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len Zákon)
Č.s. OcÚ 2019/20

V Liptovskom Jáne 15.01.2019

1.

Verejný obstarávateľ:
Obec Liptovský Ján
Sídlo:
Jána Kalinčiaka 39/3, 03203 Liptovský Ján
Zastúpený :
Mgr. Juraj Filo, starosta obce
IČO:
315486
DIČ :
2020581519
Telefónny kontakt.:
044/5263121
Email :
starosta@liptovskyjan.sk
Adresa hlavnej stránky
verejného obstarávateľa (URL):
www.liptovskyjan.sk
Kontaktná osoba pre zabezpečenie verejného obstarávania: Dana Kičinová
Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com

2.

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona : § 7 ods. 1 písm. b) Zákona.

3. Predmet zákazky : Zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Liptovský Ján
4.

Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby. Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným
plnením.
CPV kód : 90 500 000 – 2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

5.

Predpokladaná hodnota zákazky v EURO bez DPH: 48 375,77€ bez DPH vrátane povinného
poplatku v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene
a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších (ďalej len zák. č. 329/2018 Z. z.) a nariadenia č. 330/2018 Z. z. na
obdobie od 1.3.2019 do 31.12.2020.
Predpokladaná hodnota zákazky v EURO bez DPH bez povinných poplatkov v zmysle zákona č.
329/2018 Z. z. a nariadenia č.330/2018 Z.z. : 28 959,54€ na obdobie od 1.3.2019 do 31.12.2020.
Predpokladaná hodnota bola určená pre množstvá komunálnych odpadov uložených na skládke
v roku 2018 a to : 485,52 t zmesového komunálneho odpadu,
34,20 t objemového odpadu
20,28 t – stavebného odpadu a DSO

6.

Opis predmetu zákazky – jedná sa o zabezpečenie služby zneškodnenie tuhého komunálneho
odpadu skládkovaním z obce Liptovský Ján v predpokladanom objeme cca 540 t za 12 mesiacov,
z toho cca 485,52 t – zmesový komunálny odpad, 34,20t objemný a 20,28 t stavebný odpad a
DSO.
V obci je zabezpečené triedenie komunálneho odpadu : v rozsahu zložiek: 200 101 PAPIER A
LEPENKA, 200 102 SKLO, 200 139 PLASTY, 150 105 KOMPOZITNÉ OBALY (Tetrapaky) 150101
Obaly z papiera a lepenky, 150107 Obaly zo skla, 150102 Obaly z plastov, 150104 Kovové obaly.
Množstvo separovaného odpadu sa pohybuje v rozhraní cca 20-30% z celkového množstva
uloženého odpadu.
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Náklady na prepravu zmesového komunálneho odpadu z obce Liptovský Ján na zneškodnenie
( v súčasnej dobe na prekládkovú stanicu Okoličné, počítaná je vzdialenosť cca 5,0km) sú
zahrnuté už v poplatku za zber a prepravu TKO. Obec Liptovský Ján má uzatvorenú Zmluvu o
poskytovaní služieb na zber a prepravu odpadu a súvisiacich služieb so spoločnosťou
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš do termínu 06/2020.
TKO odpad je z obce vyvážaný jeden krát za týždeň.
Stavebný a objemný odpad – prepravu odpadu na zneškodnenie zabezpečuje obec Liptovský Ján
svojimi vozidlami vo veľkoobjemových kontajneroch a na svoje náklady.
Zneškodnenie odpadu musí byť zabezpečené v súlade s platnými predpismi v odpadovom
hospodárstve .
7.

Termín plnenia predmetu zákazky: 22 kalendárnych mesiacov, od 01.03.2019 do 31.12.2020

8.

Zmluvný vzťah :
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o zneškodnení odpadu, uzavretá s úspešným
uchádzačom v lehote viazanosti súťažných ponúk v zmysle požiadaviek na predmet zákazky,
súťažných podkladov a platných predpisov v odpadovom hospodárstve
 Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy úspešnému uchádzačovi na pripomienkovanie
a starosta obce telefonicky dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s podpisom zmluvy.
 Pred podpisom zmluvy predloží iba úspešný uchádzač doklady, ktorými preukáže povolenie
prevádzky skládky TKO, resp. iné doklady na preukázanie zabezpečenia zneškodnenia
komunálneho odpadu v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve. Tieto
doklady budú predložené ako fotokópie.
 Zmluva bude uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník
v platnom znení, v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného
uchádzača.
 Povinný poplatok za uloženie komunálnych odpadov bude účtovaný prevádzkovateľom
skládky v súlade so zákonom č. 329/2019 Z .z. a nariadením č. 330/2018 Z.z.
 Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
povinný zverejniť uzavretú zmluvu na poskytnutie služby
 Zmluva so zhotoviteľom bude uzatvorená na dobu určitú s možnosťou predĺženia zmluvného
vzťahu, pričom táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnou nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na internetovej stránke verejného
obstarávateľa

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa bezhotovostným
platobným stykom na základe faktúry , za každý kalendárny mesiac.
 Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba. Prílohou faktúr musia byť vážne lístky
zneškodňovaného odpadu.
 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Verejný obstarávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní
a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak
v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

10. Podmienky účasti :
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Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia – musí byť
oprávnený dodať predmet zákazky a túto činnosť musí mať zapísanú v obchodnom alebo
živnostenskom registri.
11.1 Osobné postavenie
11.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) Zákona Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) Zákona - doklad o oprávnení poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 Zákona,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1
písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych
subjektov.
11.1.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 Zákona.
11.1.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa
budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného
sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto
predpisu.
11.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov vo fotokópii. Verejný obstarávateľ si doklad overí v príslušných databázach
vedených na internete.
11.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 11.1. tejto výzvy na predkladanie ponúk a
nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia /doplnenia ponuky v zmysle Zákona, nebude jeho
ponuka zaradená do hodnotenia.
11.2 Finančné a ekonomické postavenie -Nevyžaduje sa.
11.3. Technická a odborná spôsobilosť - Nevyžaduje sa.
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke :
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby, uvedená v ponuke uchádzača,
bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet
zákazky, bez povinného poplatku za uloženie odpadu v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z.
a nariadenia vlády 330/2018 Z.z.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom
znení a musí zahŕňať všetky náklady spojené so zneškodnením odpadu skládkovaním bez
povinného poplatku
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Cena bude vyrátaná súčinom cien z cenových ponúk uchádzačov za 1t zneškodnenia odpadov
bez povinného poplatku v zmysle zákona č. 329/2018 Z .z. x predpokladané množstvo
jednotlivých odpadov za obdobie trvania zmluvného vzťahu 22 mesiacov t.j. 889t – zmesový
komunálny odpad, 64,2 objemný, 18t drobný stavebný odpad a 19t stavebný odpad
V prípade, že sa vyskytnú náklady na dopravu (viac ako 5,0 km) z Liptovského Jána na miesto
zneškodnenia – uloženia odpadu, budú tieto náklady pripočítané k celkovej cene po predložení
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úpravy ceny za dopravu so súčasným prepravcom zmesového odpadu VPS Liptovský Mikuláš
z obce Liptovský Ján.
Doprava na miesto zneškodnenia do 5,0 km nebude hodnotená v rámci celkovej ceny, nakoľko
je zahrnutá v poplatku za zber a prepravu komunálneho odpadu
Ponuke s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky bude určené prvé miesto – prvé
poradie a stane s a úspešnou ponukou v tomto prieskume.
Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé
poradie, tretie, atď.) a budú vyhodnotené ako neúspešné.
Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom
Uchádzač, ktorý je oprávnený poskytnúť predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom
v termíne do : 01.02.2019 do 10:00 hod. miestneho času.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky musia byť predkložené v listinnej podobe, uchádzači doručia svoje ponuky na adresu
doručenia : Obec Liptovský Ján, Obecný úrad, J. Kalinčiaka 39/3, 03203 Liptovský Ján,
v prípade osobného doručenia, obálku doručiť do podateľne obecného úradu.
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Zneškodnenie TKO z obce Liptovský Ján
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov,
sídlo, adresa) a adresa doručenia /verejný obstarávateľ.
15. Obsah ponuky :
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
15.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 11.1.1 tejto výzvy – môžu byť aj fotokópie
15.2 Návrh na plnenie kritéria a identifikačné údaje (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom - doklad musí
byť originál
15.3 Čestné vyhlásenie (Príloha č.2) o spôsobe zneškodnenia odpadu a predložení dokladov
spôsobilosti prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súlade s platnými
predpismi - - doklad musí byť originál
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku
17. Ďalšie informácie pre predloženie ponuky
 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami,
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom jazyku
a to emailom.
Kontaktná osoba : Dana Kičinová, kontaktná adresa je e-mail : dana.kicinova@gmail.com
 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod..
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 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
vyhlásená a nebolo možné ich predvídať
 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača e-mailom o vysvetlenie ponuky
18. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle e-mailom informáciu o
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané : do 31.03.2019

Schválil : Mgr. Juraj Filo, starosta

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

Vypracoval : Dana Kičinová

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

Súťažné podklady tvorí :
1.) Výzva na predloženie ponuky
2.) Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria a identifikačné údaje
3.) Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie

Predpoklad – harmonogram VO :
a.) Zverejnenie na web stránke obce a odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe
rozhodnutia verejného obstarávateľa: 22.01.2019
b.) Predloženie ponuky: 1.2.2019 do 10.00 hod.
c.) Otváranie ponúk neverejné a vyhodnotenie ponúk : do 04.02.2019
d.) Oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom e-mailom: do 04.02.2019
e.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : do 08.02.2019
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