Výzva na predloženie ponuky
Obec Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
Obec Drienovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 „ZVO“) vyzýva záujemcov na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves“
– služby, výber poskytovateľa
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Drienovská Nová Ves
Sídlo: Obecný úrad Drienovská Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
IČO: 00326976
DIČ: 2021225448
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Brozman, starosta obce
Internetová adresa organizácie: http://www.drienovskanovaves.sk/
Kontaktné miesto: Obecný úrad Nová Ves, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Brozman, starosta obce
Telefón: +421 51/ 779 71 86
Fax: +421 51/ 779 71 86
E-mail: starosta@drienovskanovaves.sk
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2127 7162
1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) ZVO. Hlavný predmet činnosti: verejno-prospešné služby, samospráva.
1.2 NUTS kód: SK041 Prešovský kraj
2)

Predmet zákazky :

2.1 Názov zákazky: „Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves“
2.2 Druh zákazky: služby
2.3 Miesto poskytnutia služby: Katastrálne územie obce Drienovská Nová Ves, pozemok zapísaný na LV č.
131, parcelné č. 1789/1, pozemok zapísaný na LV č. 645, parcelné číslo 988.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90512000-9 Služby na prepravu odpadu
Doplňujúce kódy:
45112360-6 Práce na sanácii pôdy
45112320-4 Rekultivačné práce
45112700-2 Terénne úpravy
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3)

Stručný opis predmetu zákazky:
3.1 Predmetom zákazky je sanácia nelegálnej skládky v katastri obce. Obec plánuje sanáciou skládky
znečistené územie revitalizovať a zabrániť ďalšiemu nelegálnemu vývozu a hromadeniu komunálneho a
iného odpadu. Existenciou nelegálnej skládky je ohrozená fauna a flóra v katastri obce. Ide o ekologické
ohrozenie a znečistenie pôdy, vody, ovzdušia. Odstránenie nelegálnej skládky prispeje k zásadnému
skultúrneniu životného prostredia v obci, k likvidácii environmentálnej záťaže, ako aj k odbremeneniu
prostredia od tuhých komunálnych odpadov.
Predmetná nelegálna skládka, na ktorej sa nachádza rôzny odpad, najmä plasty, staré šaty, starý nábytok,
stavebný materiál a iný tuhý komunálny odpad, bola vytvorená neznámym páchateľom. Na základe
obhliadky neboli identifikované žiadne nebezpečné odpady. Znečistené parcely vznikli kombináciou
komunálneho odpadu z domácnosti, stavebného odpadu, pôdy a porastu a vytvorili aj umelé nánosy, ktoré
sú nebezpečné zo zdravotného hľadiska pre obyvateľstvo a z environmentálneho pre životné prostredie.
Navyše mnohé časti týchto parciel sú zarastené aj poľným porastom.
Skládka sa nachádza v katastrálnom území obce Drienovská Nová Ves, na pozemku zapísanom na LV č.
131, parcelné č. 1789/1 a pozemku zapísanom na LV č. 645, parcelné číslo 988. Skládka komunálneho
odpadu sa nachádza v blízkosti rómskej osady, kde sa uvažuje s realizáciou výstavby občianskej
vybavenosti. Rómska osada sa nachádza na konci katastra v severnej časti obce. Je umiestnená na okraji
obce v blízkosti zástavby rodinných domov, nie je oddelená od obce. V Drienovskej Novej Vsi sa
nachádza aj rómska komunita integrovaná v rámci obce. Likvidáciou odpadu dôjde k zlepšeniu stavu
životného prostredia.
Územie kde sa v súčasnosti nachádzajú čierne skládky odpadov, musí po sanácii predstavovať funkčný,
kompletný samo riadiaci ekosystém, ktorý bude spĺňať podmienky pre následnú neustálu reprodukciu
živočíšnych a rastlinných druhov.
Odhad množstva odpadov v tonách a znečistenej plochy v m2:
Množstvo v tonách
Skládka – Drienovská Nová Ves

Znečistená plocha v m2

500

150

Nelegálnu skládku podľa odhadu tvoria nasledovné kategórie odpadov:
 50 % zmesový komunálny odpad – sklo, plasty, textílie, papier a pod.
 50 % stavebný a demolačný odpad – tehly, dlaždice, plechy, kvádre, betóny a pod.
Odstránenie nelegálnej skládky odpadov bude realizované nasledovnými aktivitami:
 zozbieraním odpadu v mieste s nezákonne umiestnenými odpadmi
 naložením pomocou mechanických prostriedkov
 odvozom nákladnými automobilmi
 zneškodnenie/uskladnenie odpadov na riadenej skládke odpadov
 terénne úpravy miesta s nezákonne umiestnenými odpadmi - sanácia znečistenej plochy o rozlohe cca
150 m2, sa predpokladá terénnymi úpravami pomocou mechanických prostriedkov.
4)

Predpokladaná hodnota zákazky:
PHZ spolu: 45 816,67 Eur bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre poskytnutie služby, vyjadrená sumou bez
DPH. Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 ZVO na základe prieskumu trhu.

5)

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Neumožňuje sa. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

6)

Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.
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7)

Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania:
Lehota dodania: do 60 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania skládky.

8)

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie: neuplatňuje sa

9)

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa
uvádzajú:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z
Operačného programu 312000 - Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO6SC6112017-1 a zdrojov ŠR SR.
9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, ktorú
predloží úspešný uchádzač.
9.3 Uchádzačom sa umožňuje fakturácia za celok, podľa návrhu zmluvy tak ako je to uvedené v návrhu
zmluvy, ktorá je súčasťou tejto výzvy a oceňuje sa v návrhu na plnenie kritérií, resp. ocenením
jednotlivých položiek).
Lehota splatnosti faktúr - 60 kalendárnych dní od jej doručenia.

10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
10.1.

§ 32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e) ZVO:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Pre splnenie predmetnej podmienky uchádzač predloží internetový odkaz na register (ORSR/ŽRSR a
pod.). Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov poskytne informáciu o zápise
– internetový odkaz na zápis alebo registračné číslo zápisu.
§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f) ZVO:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie
dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f) – doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č. 1 tejto
výzvy.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Za oblasť týkajúcu sa predmetu zákazky verejný obstarávateľ bude akceptovať činnosti v oblasti
nakladania s odpadmi.

10.2.

Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 ZVO sa neuplatňujú.

10.3.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. ods.1 písm. a) ZVO a preukáže ich nasledovne:
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač predloží zoznam služieb poskytnutých za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý musí obsahovať zákazky
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je obstarávaná zákazka, v minimálnej kumulatívnej
hodnote ako je predpokladaná hodnota obstarávanej zákazky. Za služby rovnakého alebo obdobného
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charakteru ako je predmet zákazky sa považujú služby pri odstraňovaní skládok odpadu, vrátane
sanácie miesta.
Zoznam uchádzač doplnení potvrdeniami o kvalite dodania služieb s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa ZVO.
§ 34 ods. ods.1 písm. j) ZVO a preukáže ich nasledovne:
a) Povolením vydaným v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení
neskorších predpisov, na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla
alebo miesta podnikania uchádzača, ktorým sa mu povoľuje vykonávanie činnosti skládky
odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať/skladovať odpady uvedené v tejto zákazke ako
predpokladané množstvo. Ak uchádzač nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí vo svojej
ponuke predložiť uzavretú zmluvu s iným subjektom prevádzkovateľom skládky alebo spaľovne,
na ktorej bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom oprávnený uskladniť odpad.
b) Potvrdením o registrácii podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a
doplnení neskorších predpisov, na zber a prepravu odpadov, vydaným na príslušnom orgáne štátnej
správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo miesta podnikania uchádzača. V prípade
zabezpečenia prepravy odpadov prostredníctvom subdodávateľa, uchádzač musí už vo svojej
ponuke predložiť uzavretú zmluvu s takýmto subdodávateľom, ktorý predmetné potvrdenie musí
vlastniť.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
11)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka verejného obstarávateľa je
opísaná dostatočne v tejto výzve.

12)

Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač,
ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

13)

Obsah predkladanej ponuky:
Obálka s ponukou musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) doklady na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO – bod
10.1 tejto výzvy
b) doklady na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a j) ZVO – bod
10.3 tejto výzvy
c) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
d) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
e) Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.

14)

Označenie obalu ponuky:
Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 13. Obsah predkladanej ponuky, do nepriehľadnej obálky, ktorá
musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:
- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.)
- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania
- označenie heslom „súťaž Neotvárať“
- označenie zákazky „Odstránenie skládky“.

15)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
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14.03.2019 do 09:00 hod.

Obec Drienovská Nová Ves, Obecný úrad Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice – osobe,
poštou, kuriérom
16)

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 14.03.2019 od 10:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov
posudzovaných podľa tejto výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u
ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie
a následne zaslaný poštou.

17)

Kritéria na hodnotenie ponúk:
17.1 Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritérium
ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Kritérium č.1:
Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za
dodanie predmetu zákazky v zmysle prílohy č. 2, k výzve na predloženie ponuky.
(max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí úmerou).
maximálne 80 bodov
Kritérium č. 2:
Doba realizácie predmetu zákazky v pracovných dňoch v zmysle prílohy č. 2, k výzve na
predloženie ponuky.
Počet pracovných dní, za ktoré sa zrealizuje zákazka. Verejný obstarávateľ považuje ukončenie
zrealizovanej zákazky dňom protokolárneho odovzdania miesta realizácie zákazky (skládky). Počet
pracovných dní sa počíta odo dňa protokolárneho prevzatia miesta realizácie zákazky (skládky). Za
každý omeškaný deň realizácie predmetu zákazky bude stanovená zmluvná pokuta 1 000,- EUR.
maximálne 20 bodov
(max. bodová hodnota je pre najnižší počet dní, pri ostatných sa určí úmerou).
17.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa návrhov na plnenie kritérií.
Úspešná bude ponuka, ktorá bude vyhodnotená podľa kritérií na hodnotenie ponúk ako ekonomicky
najvýhodnejšia z hľadiska ponúknutých kritérií, ktorou sa rozumie ponuka, ktorá dosiahne najvyššie
bodové hodnotenie za navrhnuté kritéria spolu za celý predmet zákazky.
Kritérium č. 1:
Celková cena v Eur s DPH za predmet zákazky.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou za
dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za dodanie
predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej zmluvnej ceny za
dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Príklad:
Najnižšia zmluvná cena: 45 000,00 EUR s DPH
Zmluvná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky: 49 000,00 Eur s DPH
Výpočet: 45 000 : 49 000 = 0,92
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0,92 x 80 bodov = 73,6 bodov
Kritérium č. 2
Doba realizácie predmetu zákazky v pracovných dňoch, ktorú navrhne uchádzač.
Maximálny počet bodov sa pridelí najkratšej dobe realizácie. U ostatných ponúk sa bodový zisk určí
úmerou. Hodnotenie dĺžky doby realizácie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najkratšej navrhovanej doby realizácie predmetu zákazky a navrhovanej doby realizácie predmetu
zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené
kritériu.
Príklad:
Najkratšia doba realizácie: 25 dní
Navrhnutá doba realizácie vyhodnocovanej ponuky: 30 dní
Výpočet: 25 : 30 = 0,83
0,83 x 20 bodov = 16,6 bodov
18)

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

19)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať
v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača, pri
tomto postupe zadávania zákazky, nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky
účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované
vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie, obsah
ktorých je požadovaný v tejto výzve a súvisiacich prílohách a pokynoch pre uchádzačov na predloženie
ponuky.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO uplatňuje v tomto verejnom obstarávaní sociálny
aspekt. Poskytovateľ sa zaviaže v zmysle uzavretej Zmluvy, že na celú dobu poskytnutia služieb
zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce
kumulatívne nasledovné podmienky:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V prípade,
ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neuzavrie Zmluvu do 5 pracovných dní na
základe výzvy verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

20)

Obhliadka miesta:
Obhliadka miesta vzťahujúceho sa k predmetu zákazky je možná po predchádzajúcej telefonickej,
písomnej alebo e-mailovej dohode záujemcu a kontaktnej osoby:
Kontaktná osoba: Ing. Ján Brozman, starosta obce
Telefón: +421 51/ 779 71 86
Fax: +421 51/ 779 71 86
E-mail: starosta@drienovskanovaves.sk
Z obhliadky bude vyhotovený záznam – v ktorom bude uvedený názov zákazky, dátum, obchodné
meno záujemcu a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá sa obhliadky zúčastnila, rovnako aj podpis
kontaktnej osoby za verejného obstarávateľa.

Príručka pre verejné obstarávanie
Príloha č. 5 – Výzva na predloženie ponuky

31.07.2019

21)

Počet príloh celkom - 3:
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o poskytnutí služieb
V Drienovskej Novej Vsi, dňa 06.03.2019

Ing. Ján Brozman
Starosta obce
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