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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Senec

IČO: 00305065

Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Senec

Kontaktná osoba: Branislav Jurča

Telefón: +421 903930825

Fax: +421 245923561

E-mail: jurca@jurca.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.senec.sk

Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.

Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA
KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE

ABNKA, s.r.o.

IČO: 44341717

Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Surinam

Kontaktné miesto (miesta): Ivanka pri Dunaji

Kontaktná osoba: Branislav Jurča

Telefón: +421 903930825

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:inom
mieste: vyplňte prílohu A.II.

Príloha A.II): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA
KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY (VRÁTANE DOKUMENTOV
TÝKAJÚCICH SA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU A DYNAMICKÉHO
NÁKUPNÉHO SYSTÉMU)



ABNKA, s.r.o.

IČO: 44341717

Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Surinam

Kontaktné miesto (miesta): Ivanka pri Dunaji

Kontaktná osoba: Branislav Jurča

Telefón: +421 903930825

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:vyššie uvedené
kontaktné miesto (miesta).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET
ALEBO PREDMETY ČINNOSTI

Druh verejného obstarávateľa:Regionálny alebo miestny orgán

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Iný predmet činnosti

samospráva

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 

II.1) OPIS

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Zber, odvoz a likvidácia odpadov v Senci

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb

c) Služby.

Kategória služby: 16.

Hlavné miesto poskytovania služieb: mesto Senec

NUTS kód:

SK010.

II.1.3) Oznámenie zahŕňa

Verejnú zákazku.

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov z územia mesta Senec v
predpokladaných ročných množstvách : papier kat. č. 200101 : 45,67
ton, plasty kat. č. 200139 : 74,64 ton, sklo kat. č. 200102 : 47,77 ton,
odpad kat. č. 170107 : 82,34 ton, odpad kat. č. 170904 : 68,53 ton,
objemný odpad kat. č. 200307 : 703,95 ton, biologicky rozložiteľný
odpad kat. č. 200201 : 160 ton. Uvedené množstvá sú ako boli



vyprodukované v roku 2010, čiže sú uvedené v objemoch za jeden
rok. Ich množstvo sa môže meniť v závislosti od počtu obyvateľov a
množstva produkovaného obyvateľmi mesta.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 90500000-2. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 90511000-2, 90512000-9, 90513000-6. 

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní
(GPA)

Nie.

II.1.8) Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.9) Varianty sa prijímajú

Nie.

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

predpokladané ročné množstvá : papier kat. č. 200101 : 45,67 ton,
plasty kat. č. 200139 : 74,64 ton, sklo kat. č. 200102 : 47,77 ton,
odpad kat. č. 170107 : 82,34 ton, odpad kat. č. 170904 : 68,53 ton,
objemný odpad kat. č. 200307 : 703,95 ton, biologicky rozložiteľný
odpad kat. č. 200201 : 160 ton. Uvedené množstvá sú ako boli
vyprodukované v roku 2010. Predpokladaná hodnota zákazky je
prepočítaná z ročnej hodnoty na dobu 120 mesiacov.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 495628,3000 EUR

II.2.2) Opcie

Nie.

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 120

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky 
10.000,- €. Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou



sa uzatvorí zmluva 

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie.

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane
požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti
nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač
musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona NR SR
č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
zákon). Ich splnenie preukáže podľa § 26 a prísl. zákona,
predložením dokladov v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné
obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť
predložením potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov
podľa § 128 ods. 1 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona. V
prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,
vyžaduje sa predloženie v pôvodnom jazyku a zároveň preklad v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/slovenského jazyka.
Odôvodnenie - preukázanie osobného postavenia v zmysle zákona.

III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: - podľa § 27, ods. 1, písm. c, zákona,
výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné
tri hospodárske roky v rozsahu a platnosti v zmysle zákona, pričom
účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí
obsahovať výkaz príjmov a zároveň aj výdavkov a výkaz o majetku a
záväzkoch, účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo
musí obsahovať súvahu a zároveň aj výkaz ziskov a strát. V prípade
predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje
sa predloženie v pôvodnom jazyku a zároveň preklad v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona do štátneho/ slovenského jazyka. - podľa §
27, ods. 1, písm. d, zákona prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti
ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Požaduje sa predloženie
čestného vyhlásenia podpísaného záujemcom, alebo osobou
oprávnenou na jeho zastupovanie. Požaduje sa predloženie originálu,
alebo overenej kópie. V prípade uvedenia v inej mene ako v €, je
nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v € prepočítanú kurzom : pri
slovenských korunách 1€/30,126Sk, pri iných menách kurzom v
kurzovom lístku národnej banky Slovenska ku dňu zverejnenia tohto
oznámenia. V prípade predloženia v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, požaduje sa predloženie v pôvodnom jazyku a
zároveň preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/



slovenského jazyka. Odôvodnenie : preukázanie primeranosti veľkosti
a ekonomickej sile uchádzačov k veľkosti zákazky a tým schopnosť
úspešne zrealizovať zákazku

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
výška dosiahnutého obratu v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka
min. 100.000,- € bez DPH v každom roku

III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: - v súlade s § 28 ods. 1, písm. j, zákona
vyhlásenie uchádzača potvrdzujúce možnosť disponovania voľnou
kapacitou zariadenia na zneškodnenie a/ alebo zariadenia na
zhodnotenie odpadov ktoré sú predmetom zákazky podľa § 7 zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vrátane
príslušných povolení a rozhodnutí. V prípade predloženia v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa predloženie v
pôvodnom jazyku a zároveň preklad v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona do štátneho/slovenského jazyka. - v súlade s § 28, ods. 1,
písm. a, zákona údaje o zmluvách rovnakého alebo obdobného
charakteru; na účely tejto súťaže sa rozumejú zmluvy na poskytnutie
služieb v odpadovom hospodárstve, ktoré boli realizované alebo sú
ešte v realizácii za posledné tri roky. V prípade predloženia v inom
ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa predloženie v
pôvodnom jazyku a zároveň preklad v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona do štátneho/ slovenského jazyka. - v súlade s § 29 zákona
doklady/certifikáty o zabezpečení systému riadenia kvality podľa ISO
9001 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(BOZP) podľa OHSAS 18001, alebo nim zodpovedajúce doklady,
ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality alebo BOZP
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. V prípade
predloženia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje
sa predloženie v pôvodnom jazyku a zároveň preklad v rozsahu a
platnosti v zmysle zákona do štátneho/slovenského jazyka. - v súlade
s § 30 zákona doklad/ certifikát o zabezpečení systému
environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, alebo jemu
zodpovedajúci doklad, ktorý je rovnocenný opatreniam na
zabezpečenie environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na
vystavenie príslušného certifikátu. V prípade predloženia v inom ako
slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa predloženie v
pôvodnom jazyku a zároveň preklad v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona do štátneho/ slovenského jazyka. Odôvodnenie : preukázanie
primeranosti voľných kapacít uchádzačmi, skúseností uchádzačov a
ich certifikáciu v zmysle medzinárodných štandardov na úspešnú
realizáciu zákazky a tým schopnosť úspešne zrealizovať zákazku.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): -
možnosť disponovania voľnou kapacitou zariadenia na zneškodnenie
a/alebo zariadenia na zhodnotenie odpadov kat. č. 170107, 170904 a



200307 podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov v objeme minimálne 8.500 ton odpadu; -
možnosť disponovania voľnou kapacitou zariadenia na zneškodnenie
a/alebo zariadenia na zhodnotenie odpadov kat. č. 200101 (papier)
podľa § 7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov v objeme minimálne 450 ton odpadu - možnosť
disponovania voľnou kapacitou zariadenia na zneškodnenie a/alebo
zariadenia na zhodnotenie odpadov kat. č. 200139 (plasty) podľa § 7
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v
objeme minimálne 740 ton odpadu - možnosť disponovania voľnou
kapacitou zariadenia na zneškodnenie a/alebo zariadenia na
zhodnotenie odpadov kat. č. 200102 (sklo) podľa § 7 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v objeme
minimálne 470 ton odpadu - min. jedna zmluva realizovaná alebo ešte
v realizácii za predchádzajúce tri roky v objeme min. 400.000,- €

III.2.4) Vyhradené zákazky 
Nie.

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE
SLUŽIEB

III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu 
Nie.

III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby 
Nie.

ODDIEL IV: POSTUP 

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo na účasť na
dialógu

IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska:.

kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).

1. cena vrátane DPH a zákonného poplatku za zber,
odvoz/uloženie/zhodnotenie odpadov kat. č. 170107; 170904; 200307
- 80 
2. cena vrátane DPH za zber, odvoz/uloženie/zhodnotenie odpadov
kat. č. 200101; 200102; 200139 - 15 



3. cena vrátane DPH za zber, odvoz/uloženie/zhodnotenie odpadov
kat. č. 200201 - 5 

IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
112011

IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Nie.

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 21. 7. 2011

Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 23. 8. 2011. Čas: 09.00 h. 

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti

čeština

slovenčina

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Obdobie: Do dátumu.

Dátum: 30. 11. 2011

IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami

Dátum: 23. 8. 2011. Čas: 11.00 h. 

Miesto: uvedené v bode I.1)

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno.

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byt
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s
ponukami za uchádzača.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ 
Nie.

VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO
Z FONDOV SPOLOČENSTVA 
Nie.

VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE 



Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú
záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči
verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Žiadosti o účasť/žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov musia byť zaslané a doručené elektronickou poštou na
adresu jurca@jurca.sk, alebo poštou na adresu ABNKA, s.r.o.,
Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji. Žiadosť musí byť napísaná
v slovenskom, alebo českom jazyku, musí z nej byť zrejmé čo sa
žiada, musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu (celý názov,
adresa sídla a v prípade že je poštová doručovacia adresa iná ako
adresa sídla aj poštová doručovacia adresa). Doporučuje sa pre
rýchlejšiu komunikáciu uviesť aj e-mailovú adresu a tel. číslo. V
prípade že žiadosť nebude doručená úplná alebo bude doručená na
nesprávnu adresu, alebo bude napísaná v inom jazyku bez
súčasného prekladu do štátneho/slovenského jazyka (preklad sa
nevyžaduje pri Českom jazyku), nebude sa na ňu reagovať a súťažné
podklady nebudú poskytnuté. Súťažné podklady budú zaslané po
doručení kompletnej žiadosti o ich poskytnutie elektronickou poštou
na adresu z ktorej bude doručená žiadosť o ich poskytnutie, alebo
uvedenej v žiadosti doručenej poštou a to v elektronickom tvare vo
formáte -.pdf. V prípade doručenia žiadosti poštou bez uvedenia
emailovej adresy bude zaslaná poštou na adresu žiadateľa uvedenú v
žiadosti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu
ponuku a zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých
bola vyhlásená. Predpokladaná hodnota zákazky je vypočítaná z
množstva odpadov vyprodukovaných v roku 2010 a jednotkových cien
ktoré platil verejný obstarávateľ pri týchto množstvách v roku 2010. Je
len orientačná, nakoľko množstvo vyprodukovaného odpadu nevie
verejný obstarávateľ ovplyvniť, nakoľko nie je jeho producentom.

VI.4) REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach

Úrad pre verejné obstarávanie

IČO: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu

VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok

VI.4.3) Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch

Úrad pre verejné obstarávanie



IČO: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia 
6. 7. 2011


