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Obecný úrad, Župkov 12, 966 71  Župkov 

 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou v zmysle smernice obce 
Župkov č. 1/2017 o postupe pri VO. 

   podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých             
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 
V prípade Vášho záujmu si Vás dovoľujeme  vyzvať na predloženie súťažnej  ponuky 
v súvislosti so zadávaním zákazky na poskytnutie služieb  s názvom „Zber, preprava 

a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z obce Župkov“. 
 
Proces zadávania zákazky s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ zabezpečuje podľa § 117  
zákona  NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZoVO) 

 
Verejným obstarávateľom je Obec Župkov podľa § 7 ods. 1. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní, za účelom uzatvorenia zmluvy na poskytovanie služieb v oblasti 
nakladania s komunálnym a objemným odpadom na území obce Župkov. 
 

1.      Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:  Obec Župkov  
IČO: 00 321 133     
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Tomáš, starosta obce 
 
S í d l o 
Obec (mesto): Župkov   
PSČ: 966 71  
Ulica:  Župkov 12       
Telefón:  +421 45 68 66 122, 0911334600                
Elektronická pošta:  starosta@zupkov.sk 
 
 

2.      Názov predmetu obstarávania:  

 
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu z obce 

Župkov. 
 

3.      Predpokladaná hodnota zákazky :    22 700,00 EUR bez DPH 

4.      Opis  predmetu obstarávania:  

Zabezpečenie zberu, odvozu  a zneškodnenie, resp. zhodnotenie  komunálnych odpadov 
a objemného odpadu z obce Župkov, prenájom 8 ks 1 100 lit. nádob na zmesový komunálny 
odpad. 

Zmesový komunálny odpad je uložený v kuka nádobách o objeme 110 lit, 120 lit.  príp. 240 l 
v jednotlivých domácnostiach a v 1100 l nádobách na vyhradených miestach v obci. Nádoby 
sú vo vlastníctve objednávateľa (občanov obce) a spĺňajú príslušnú normu STN. Zvoz 
komunálneho odpadu sa vykonáva v intervaloch jeden krát za dva týždne.  

Predpokladané množstvo 20 03 01 zmesového komunálneho odpadu: 115 ton/ročne 
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Predpokladané množstvo 110 lit. nádob: 4223 ks/ročne 

Predpokladané množstvo 1100 lit. nádob: 646 ks/ročne 

Prenájom 8 ks 1 100 lit. nádob na zmesový komunálny odpad 

Zber objemného odpadu je podľa potrieb obce, vždy nahlásený vopred. Objemný odpad od 
občanov sa zbiera minimálne dvakrát ročne. 

Predpokladané množstvo 20 03 07 objemného odpadu je cca 17 ton/ročne 

Uvedené množstvo odpadu v tonách (za 12 mesiacov) podľa skutočnosti v roku 2017. 

Predmetom verejného obstarávania je aj legislatívne poradenstvo, spolupráca pri spracovaní 
POH v obci, environmentálna výchova obyvateľov a žiakov ZŠ a MŠ Župkov, pomoc pri 
spracovaní evidenčných listov odpadu a ročných ohlásení, právny servis a spolupráca pri 
spracovaní VZN obce v oblasti odpadového hospodárstva. 

Zber, vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje obec Župkov na základe 
povinnosti, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy - zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Poskytovateľ služby je povinný dodržiavať platné právne  predpisy, najmä zákon č.79/2015 Z. 
z. o odpadoch, vyhlášku č.366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 
ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a ďalšie súvisiace vyhlášky a predpisy.  

6.     Druh zákazky:    

Zákazka na poskytnutie služby podľa ustanovenia § 3 ods. 4 ZoVo. 

7.     Kompletnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky podľa bodu č. 4 tejto Výzvy na súťaž. 

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky.  

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby ponuka nebola predložená.  

8.     Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. 

9.     Zmluva: 

Podľa § 3 zákona  č. 343/2015 o VO  bude výsledkom verejného obstarávania uzatvorenie 
zmluvy na poskytnutie služieb. Zmluva bude  uzavretá v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.    

Uzavretá bude jedna zmluva, pretože verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na 
celý predmet zákazky. 
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10.     Zmluvné podmienky:    

Zmluvné podmienky verejného  obstarávateľa obsahuje  návrh zmluvy, ktorá je súčasťou  tejto 
výzvy na súťaž  (príloha č. 2).  

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie  podpísaného návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu 
tejto výzvy. Postačuje súhlas so zmluvou vyjadrený vo vyhlásení uchádzača podľa  prílohy  č. 
1 tejto výzvy. 

Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení zmluvu bez súhlasu 
verejného obstarávateľa dopĺňať, resp. akýmkoľvek spôsobom modifikovať.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpísaním zmluvy upresniť návrh zmluvy 
s víťazom súťaže aj na návrh víťaza súťaže.   

11. Trvanie zmluvy:    

Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú – 22 mesiacov, t.j. plnenie podľa zmluvy bude 22 
mesiacov (od 1. marca 2018 – 31. decembra 2019) 

12.     Miesto dodania predmetu obstarávania:    

Katastrálne územie obce Župkov. 

13.      Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV 

Hlavný predmet obstarávania             

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 
90512000-9 Služby na prepravu odpadu 
90511100-3  Zber tuhého komunálneho odpadu 

                                         

14.    Podmienky účasti uchádzačov:                                                                                                       

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky: 

 musí byť oprávnený poskytovať služby súvisiace s predmetom zákazky - dokladom je 
výpis z obchodného/živnostenského registra (verejný obstarávateľ si overuje splnenie 
podmienky z verejne dostupných zdrojov, uchádzači nie sú povinní predložiť uvedený 
doklad).  

15. Obsah cenovej ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať: 

 identifikačné údaje uchádzača vrátane uvedenia kontaktnej osoby uchádzača,  

 návrh na plnenie kritéria - najnižšej celkovej ceny (podľa prílohy č.3 tejto výzvy), 

 čestné vyhlásenie predkladateľa cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 tejto výzvy (o súhlase 
s podmienkami zadávania zákazky, o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených 
v ponuke). 

 
 



Obec Župkov 
Obecný úrad, Župkov 12, 966 71  Župkov 

 

 
16. Spôsob určenia ceny 

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.   

Ak je predkladateľ cenovej ponuky platcom DPH navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v € bez DPH 

 sadzba DPH a výška DPH v € 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v €  

Ak predkladateľ ponuky nie je platcom DPH uvedie navrhovanú konečnú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena určená predkladateľom v cenovej ponuke je maximálna, nie je ju možné prekročiť 
a meniť sa môže len zmenou rozsahu dodávok, služieb a súvisiacich prác objednávateľom.  

17. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého 
predmetu zákazky EUR vrátane DPH.  

 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa 
posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za 
dodanie predmetu zákazky.  

 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za 
dodanie predmetu zákazky podľa bodu 4 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených 
v EUR vrátane DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude 
ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu. 

V cene sú všetky náklady spojené s realizáciou a dodaním predmetu zákazky.  

Záujemca musí predložiť cenovú ponuku v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy. 

18. Predloženie cenovej ponuky 

Uchádzač predkladá písomnú ponuku do 12.02.2018 do 13.00 h prednostne elektronicky 

(mailom) na  adresu: starosta@zupkov.sk. Uchádzači predložia podpísané a opečiatkované 
skeny dokladov). 

Súťažnú  ponuku je možné doručiť tiež  osobne alebo poštou do 12.02.2018 do 13.00 h na 
adresu:  

 Obec Župkov   

 Župkov 12 
966 71 Župkov 

označenie obálky s ponukou :  
   
„Preprava a zneškodnenie odpadu“  -  NEOTVÁRAŤ 

Výsledok  bude uchádzačom oznámený mailom. 
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Víťazný uchádzač bude vyzvaný o poskytnutie riadnej  súčinnosti pre podpis zmluvy.  

19. Doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží najnižšiu 
ponukovú cenu o predloženie  nasledovných  dokladov: 

 zmluvy, 

 položkovitého rozpočtu, ktorý  bude  prílohou zmluvy  

Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH, preto pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najnižšia 
konečná cena predmetu zákazky, aj u platiteľov DPH je to cena vrátane DPH.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa  zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich 
predvídať. 

           Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu spoluprácu pri  
             zadávaní zákazky 

Župkov: 25.01.2018 

 

S úctou          

 

 

 

                                                                

 

                                                                                        Ing. Ján Tomáš 
                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. Čestné vyhlásenie 
2. Návrh zmluvy 
3. Návrh na plnenie kritéria   - najnižšej ceny 


