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Súťažné podklady 

Časť A 

I. Základné informácie 
1. Druh zákazky: služby 
2. Predmet zákazky: pre zákazu Zber odpadu v obci Čakany 
3. Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Čakany, adresa: Obecný úrad Čakany, 

Čakany 115, 930 40 Štvrtok na Ostrove 
Zastúpená: Lívia Bugárová - starostka obce 
IČO:  00305324; DIČ: 202 115 17 59 
Telefón: tel.: +421 031 569 35 13 
Email: rumanova@outlook.com 
Obec Čakany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“). 

4. Opis predmetu zákazky: Predmetom  zákazky je zber komunálneho odpadu v obci 
Čakany, odvoz zmesového komunálneho odpadu,  
a) 167 ks 120 litrových  nádob – 2 týždňový cyklus 
b) 103 ks 240 l nádob – 2 týždňový cyklus 
c) 4 ks 1100 l nádob  – 2 týždňový cyklus 
d) cca 100 ks (predpoklad) 120 l vriec/rok – v rámci 2 týždňového cyklu 
Uvedené množstvá nádob sú podľa súčasného stavu. 

5. CPV kód: 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu 
6. Predpokladaná cena predmetu zákazky: 57 189,99 EUR bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe platby za odvoz odpadu za 
posledný rok. 
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením 
požadovaného predmetu zákazky. 
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o navrhovanej cene. 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 
8. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 

riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do hodnotenia. 
9. Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na poskytnutie služby na uvedený predmet 

zákazky je 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 
10. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí služieb. 

Obchodné podmienky sú prílohou týchto Súťažných podkladov (časť E)  
11. Hlavné miesto poskytovania služby je obec Čakany. 
12. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená 17.5.2021, 14,00h. Ponuky sa 

predkladajú písomne na adresu uvedenú v bode 3. Verejný obstarávateľ v zmysle §117 
ods. 2 nepostupuje podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní. 



II. Komunikácia a vysvetľovanie 
13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé uchovanie 
obsahu komunikácie a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch.  

14. Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií, potrebnej na spracovanie 
ponuky a dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovanie/doplnenie súťažných podkladov 
bude verejný obstarávateľ využívať sprístupňovanie informácií na webovom sídle 
verejného obstarávateľa.  

15. Vysvetľovanie: 
a) V prípade potreby objasnenia podmienok vo v súťažných podkladoch alebo iných 

dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, môže záujemca požiadať 
o ich vysvetlenie. Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o 
vysvetlenie. Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa 
považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom 
emailu alebo listom doručeným do podateľne verejného obstarávateľa v termíne 
najneskôr 4 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Po 
tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných 
podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v 
lehote určenej zákonom.  V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebudú sa brať do 
úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny uvedenú v ponuke uchádzača 
vyplývajúce z prípadných chýb alebo opomenutí povinností uchádzača. 

b) Vysvetlenie poskytne verejný obstarávateľ dovtedy všetkým jemu známym 
uchádzačom emailom a zverejní ho na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

16. Doručovanie: 
a) Pri doručovaní všetkých písomností je rozhodujúci dátum a čas doručenia 

verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas podania na poštovom úrade alebo 
kuriérnej spoločnosti. Pri zásielkach doručených osobne je to dátum a čas 
zaregistrovania písomnosti verejným obstarávateľom.   

b) Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením 
ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane 
ustanovenia o momente doručenia podľa Správneho poriadku (zákon č. 71/1967 
Zb. v znení neskorších predpisov). 

III. Príprava ponuky 
17.  Vyhotovenie ponuky: 

a) Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že 
chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie uvedené v časti 
predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom 
bez určovania svojich osobitných podmienok.  

b) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme tak, aby bolo zabezpečenie trvalé 
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom , 
písacím strojom alebo tlačiarňou. Musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobami 
vystupujúcimi v mene uchádzača. Uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča, 
aby ich ponuka bola pevne zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí, jednotlivé strany ponuky očíslované a parafované uchádzačom 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. 



c) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

d) Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia 
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť prelozené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
 

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
a) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovanej služby 

predmetu zákazky uvedená v návrhu zmluvy uchádzača bude v eurách. Cena 
nesmie byť viazaná na inú menu. 

b) Cena za poskytnutie požadovanej služby predmetu zákazky musí byť konečná a 
musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. Kompletné 
požadované plnenie je uvedené v časti Obchodné podmienky. 

c) Uchádzač, ktorý je platca DPH navrhne zmluvnú cenu za jednotlivé požadované 
služby bez DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní 
v ponuke.  

19. Obsah ponuky: 
a) Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných 

podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. 
b) Titulný list, identifikujúci uchádzača v ktorom musia byť: obchodné meno/názov 

uchádzača, adresa sídla/miesta podnikania, IČO alebo iné identifikačné číslo, 
označenie súťaže, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-
mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s 
uchádzačom komunikovať, 

c) Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača je 
možné preukázať aj prostredníctvom zápisu v zozname hospodárskych subjektov 
(v prípade ak je subjekt v zozname hospodárskych subjektov zapísaný, nie je tento 
potrebné predkladať). Súčasťou ponuky nemusí byť doklad o oprávnení podnikať. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať o predloženie jeho originálu 
alebo legalizovanej kópie k nahliadnutiu (V prípade ak sa uchádzač zúčastní na 
otváraní ponúk, verejný obstarávateľ odporúča priniesť tento so sebou). 
Uchádzač musí preukázať, že spĺňa podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní (čestné prehlásenie alebo zápis v zozname 
hospodárskych subjektov). 

d) Splnenie podmienky podľa časti B Podmienky účasti uchádzačov: 
i) Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, 

lehôt dodania a odberateľov a uvedením kontaktnej osoby odberateľa. 
ii) Kópia technického preukazu auta na zber odpadu - na požiadanie verejného 

obstarávateľa je povinný uchádzač predložiť originál alebo legalizovanú 
kópiu. 

iii) Kópie požadovaných certifikátov – na požiadanie verejného obstarávateľa 
je povinný uchádzač predložiť originál alebo legalizovanú kópiu. 

e) Súčasťou ponuky je aj Návrh na plnenie kritérií (časť D Súťažných podkladov) 
f) Súčasťou predložených dokladov je aj Návrh zmluvy o poskytnutí služby podľa 

časti E. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky týchto súťažných 
podkladov, vrátane doplnenia návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie 



ponúk. Citovaný dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača. 

IV. Predkladanie ponuky 
20.  Uchádzač oprávnený predložiť ponuku:  

a) Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 
verejnému obstarávateľovi samostatne, ktorá je oprávnená na poskytovanie 
požadovanej služby. 

b) Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 
politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.  

 
21. Predloženie ponuky: 

a) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
b) Ponuku uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk. Na ponuku, ktorá nie 

je predložená v lehote predkladania ponúk alebo je zaslaná emailom sa 
neprihliada. 

c) Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. 
22. Doplnenie, zmena a späťvzatie ponuky - Uchádzač môže predloženú ponuku 

dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 
podľa bodu 13 týchto súťažných podkladov.  

V. Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční ihneď po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk na 
Obecnom úrade Čakany. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci  uchádzači, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na 
jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba) alebo jeho štatutárny orgán sa preukáže na 
otváraní obálok preukazom totožnosti (identifikačným dokladom) a osoba zastupujúca 
uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti (identifikačným dokladom) a 
splnomocnením od osoby oprávnenej konať za uchádzača.  

VI. Vyhodnotenie ponúk a hodnotenie splnenia podmienok účasti 
23. Vyhodnotenie ponúk: 

Komisia vyhodnotí ponuky uchádzačov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
24. Hodnotenie splnenia podmienok účasti: 

a) Vyhodnocované budú iba ponuky vypracované v súlade s týmito súťažnými 
podkladmi, ktoré neobsahujú žiadne obmedzenia a výhrady. Taktiež nebude 
vyhodnocovaná ponuka, ktorá obsahuje skutočnosti v rozpore so všeobecne 
záväznými predpismi. 

b) Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk komisia 
vyhodnotí uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 

c) Splnenie podmienok účasti bude posúdené ohľadom na podmienky uvedené 
v časti B týchto súťažných podkladov. Splnenie podmienok účasti sa preukazuje 
dokladmi uvedenými v časti B týchto súťažných podkladov  a bode 19.  

d) Verejný obstarávateľ akceptuje aj rovnocenné doklady podľa §32 ods. 4 a 5 
zákona o verejnom obstarávaní vydané iným členským štátom. 



e) Verejný obstarávateľ nevyžaduje v ponuke uviesť zoznam subdodávateľov, ktorí 
sú uchádzačovi známi v čase predkladania ponuky. Najneskôr v momente 
uzatvorenia zmluvy, ktorá je výsledkom tejto súťaže, predloží úspešný uchádzač 
zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy.  

f) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak 
nastanú skutočnosti § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

25. Vysvetľovanie ponúk a vylúčenie uchádzača: 
Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v 
písaní  

VIII. Výsledok vyhodnotenia ponúk 
26. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 

poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. 

27. Uzavretie zmluvy - Verejný obstarávateľ predpokladá uzavretie zmluvy do 31.5.2021. 
Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi.  

28. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky. 
29. Pri prepočte cudzej meny na menu euro (EUR) uchádzač použije kurz tejto meny ku EUR 

platný podľa ECB ku dňu 31. 12. príslušného roka. 

VIII. Ostatné 
30. Subdodávateľom sa na účely týchto súťažných podkladov rozumie osoba podľa § 2 ods. 

5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a osoba podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 za 
splnenia podmienky uvedenej v § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016  v platnom znení. 
Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 
č. 315/2016 Z. z.  v platnom znení, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

31. Záujemca, uchádzač sa zaväzuje rešpektovať etický kódex 
https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html, ktorý je 
zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického 
kódexu je závažným porušením profesijných povinností a bude považované verejným 
obstarávateľom za pokus o neoprávnene ovplyvnenie postupu verejného obstarávania. 
Za takéto konanie bude uchádzač alebo záujemca z verejného obstarávania vylúčený. 



B. podmienky účasti uchádzačov  
I.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia 

uchádzačov : 
Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa 
§32ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžiadať  údaje z informačných systémov verejnej  
správy na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

II. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti uchádzačov  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné 
podmienky: 

a) Uchádzač za predchádzajúce 3 roky plnil aspoň jednu zmluvu v celkovej minimálnej 
hodnote 55 000,00 EUR bez DPH  rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zmluvy, ktorý je požadovaný. Za podobné služby sa považujú služby spočívajúce v zbere a 
nakladaní s odpadmi. Splnenie podmienky uchádzač preukazuje podľa  §34 ods. 1 písm. a). 

b) Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii auto na zber odpadu.  
c) Uchádzač predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa 

STN EN ISO 14001 
STN OHSAS 18001 
STN EN ISO 9001 
 

  



C. KRITÉRIA NA VÝBER PONÚK  
 
1. Kritérium pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za odvoz odpadu za rok spolu 

s prenájmom nádob. Kritérium je cena bez DPH. 
2. Množstvo/objem odpadu je iba odhadované a je záväzné pre vyhodnotenie ponúk . 

Úspešný uchádzač môže fakturovať a verejný obstarávateľ uhradí iba skutočne 
odvezené množstvá odpadu. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním 
služby. Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré boli doručené v lehote podľa bodu 12 
a vyhotovené podľa bodov 17-19. Ponuka musí byť predložená na predmet zákazky 
uvedený v bode 2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia 
alebo   výhrady voči požiadavkám uvedených vo výzve a v týchto súťažných podkladoch 
a nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 


