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Časť I.

INFORMÁCIE O VEREJNOM OBSTARÁVATEĽOVI
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Internetová adresa organizácie (URL):

Mesto Senec
Mierové nám. č. 8
00305065
www.senec.sk

Kontaktné miesto (miesta):
Adresa kontaktného miesta:
Internetová adresa kontaktného miesta (URL):

Mesto Senec
Mierové nám. č. 8
www.senec.sk

Kontaktná osoba v súvislosti
s odbornou problematikou
týkajúcou sa predmetu zákazky:
Telefón:
mobil:
e-mail:

Ing. Nataša Urbanová PhD.
02/20205134
0903454002
obstaravanie@senec.sk

Kontaktná osoba v súvislosti
s verejným obstarávaním
predmetu zákazky:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Viera Žilková
02/20205116
obstaravanie@senec.sk

Časť II.

INFORMÁCIE O PREDMETE ZÁKAZKY
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky: „Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň
životného prostredia obyvateľov mesta Senec"
2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90511000-2 Služby na zber odpadu
90511100-3 Zber tuhého komunálneho odpadu
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technické požiadavky:
Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky je 126.000,- EUR bez DPH.

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet
zákazky.

4. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
4.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Nelegálna skládka odpadu Železničná stanica
Nelegálna skládka odpadu Hlboké jazero – Guláška
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Nelegálna skládka odpadu Nitrianska
Nelegálna skládka odpadu Pezinská/ovocné sady
Nelegálna skládka odpadu Mlynský Klin

5. LEHOTY DODANIA
5.1. Trvanie zmluvy na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky:
3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného
obstarávania, resp. do novembra 2015.

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov z dotácie z Envirofondu zo štátneho rozpočtu
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
6.2. Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 126.000,- EUR bez DPH.
Časť III.

INFORMÁCIE O PONUKE
Príprava ponuky
7. VYHOTOVENIE PONUKY
7.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, a jej obsah musí byť pre fyzickú osobu
čitateľný.
7.2. Vyhlásenia a dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť v
ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
7.3. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej
literatúry (prospekty a pod.) boli parafované osobou/osobami podpisujúcimi ponuku. Odporúča sa,
aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.
7.4. Uchádzač predloží ponuku v jednom listinnom origináli a jednej elektronickej kópii na pamäťovom
médiu (na CD/DVD nosiči alebo na inom vhodnom nosiči), a to samostatne pre časť „Ostatné“ a
samostatne pre časť „Kritériá“. Textové výstupy musia byť vo formáte pdf v strojovo čitateľnom
tvare, tabuľkové výstupy vo formáte .pdf a zároveň vo formáte .xls/.xlsx, obrázkové výstupy vo
formáte .pdf. Kópia ponuky na CD/DVD nosičoch musí zodpovedať kópii predloženej v listinnej
forme (originál). Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača, a to
samostatne pre časť „Ostatné“ a samostatne pre časť „Kritériá“, tak aby obsah CD/DVD nosičov bol
identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v
ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s
uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia
podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD sú určené na účely zverejňovania dokumentov v
profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom
tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 20 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu
osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné
informácie“).
7.5. Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD nosičoch v
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby
mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile.
7.6. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný
obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 14 týchto súťažných
podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou
čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
7.7. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe podľa bodu 7.4 týchto súťažných podkladov bude
verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi
4

alebo po zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre
verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona. Ak by kópia ponuky na
CD/DVD nosičoch mala obsahovať rodné čísla a osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo iné informácie, ktoré uchádzač
považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje v kópii
ponuky na CD/DVD nosičoch anonymizovať v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

8. JAZYK PONUKY
8.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom
jazyku.
8.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.

9. VARIANTNÉ RIEŠENIE
9.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
9.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

10. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA
10.1. Uchádzačom navrhované maximálne jednotkové ceny, maximálne celkové ceny a maximálna cena
celkom (ďalej len „ceny“) za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedené v ponuke
uchádzača v ocenenom štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy podľa vzoru uvedeného v prílohe č.
2 týchto súťažných podkladov, budú vyjadrené v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 10.5 týchto
súťažných podkladov.
10.2. Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov,
vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované ceny za dodanie predmetu
zákazky. Uchádzačom navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky musia pokryť všetky
náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
10.3. Uchádzač stanoví ceny za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej
ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom
do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením tohto predmetu zákazky.
10.4. Navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky vyjadrené v súlade s týmito súťažnými podkladmi
musia obsahovať ceny za celý požadovaný predmet zákazky.
10.5. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhované ceny uvedie v zložení:
 navrhované ceny v eurách bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
 výška DPH v EUR,
 navrhované ceny v EUR vrátane DPH.
10.6. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhované ceny v eurách. Skutočnosť,
že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

Obsah ponuky
11. OBSAH PONUKY
11.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 11.2
a 11.3 týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v týchto súťažných podkladoch, doplnené tak
ako je to stanovené v týchto bodoch súťažných podkladov. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie
dokladov, dokumentov a vyhlásení, ktorých vzory sú súčasťou týchto súťažných podkladov, je však
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oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v súťažných podkladoch.
11.2. Časť ponuky označenej slovom „Ostatné“ musí obsahovať:
11.2.1. samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno alebo názov uchádzača, sídlo alebo
miesto podnikania uchádzača, e-mailová adresa určená pre elektronickú komunikáciu a podpis
uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača;
11.2.2. doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa podmienok uvedených
vo Výzve na predkladanie ponúk;
11.2.3. návrh zmluvy, uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov, ktorý musí byť podpísaný
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh zmluvy nesmie obsahovať žiadne
ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa stanovenými vo
Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Cenové a platobné
podmienky v návrhu zmluvy uchádzač neuvádza;
11.2.4. Vyhlásenia uchádzača a plné moci uchádzača – vyplnené formuláre podľa prílohy č. 4 týchto
súťažných podkladov.
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie – vyplnený formulár podľa prílohy č. 4 týchto
súťažných podkladov.
11.2.5. CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s časťou ponuky „Ostatné“ podľa
týchto súťažných podkladov.
11.2.6. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuka obsahovala „Zoznam dôverných
informácií“ podľa bodu 7.6 týchto súťažných podkladov.
11.3. Ponuka – obsah časti ponuky označenej slovom „Kritériá“
11.3.1. Ocenený štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy a návrh na plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 2
týchto súťažných podkladov.
11.3.2. CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s časťou ponuky „Kritériá“ podľa
týchto súťažných podkladov.

Predkladanie ponuky
12. NÁKLADY NA PONUKU
12.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na
adresu kontaktného miesta podľa bodu 1 týchto súťažných podkladov, resp. bodu 15 alebo bodu 16
týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

13. OPRÁVNENIE PREDLOŽIŤ PONUKU
13.1. Záujemcom/uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb a/alebo právnických osôb
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť
určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto
skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnú moc jednému
z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať
pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky,
podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
13.2. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie,
nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto
právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude
možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
13.3. Verejný obstarávateľ môže podľa zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou
spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych
6

akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo
názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo
pridelené identifikačné číslo.

14. PREDLOŽENIE PONUKY, DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
14.1. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám
za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej osobne
alebo poštovou zásielkou. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
14.2. Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti
nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 15 týchto
súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne na miesto určené v bode 16.3 týchto súťažných
podkladov alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 16.2 týchto
súťažných podkladoch v lehote určenej na predkladanie ponúk.
14.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s
uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu verejného
obstarávateľa.
14.4. Ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky na miesto určené v bode 16.2 týchto súťažných podkladov.
14.5. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
14.6. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne na adresu podľa bodu 16.3 týchto súťažných podkladov alebo
zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 16.2 týchto súťažných
podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku treba doručiť spôsobom opísaným v
týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk.

15. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
15.1. Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky treba
uviesť nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta: Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp.
miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
 označenie „verejné obstarávanie – neotvárať“,
 označenie heslom verejného obstarávania „Čierna skládky“
15.2. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala v jednej obálke dve časti : osobitne oddelenú a uzavretú
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a
osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
15.3. Časť ponuky označená slovom „Ostatné“ bude nerozoberateľne zviazaná a vložená do
samostatného nepriehľadného uzavretého obalu s nápisom „Ostatné“. Časť ponuky označená
slovom „Kritériá“ bude nerozoberateľne zviazaná a vložená do samostatného nepriehľadného
uzavretého obalu s nápisom „Kritériá“.

16. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
16.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 5.8.2015, do 11:00 hod. miestneho
času.
16.2. Ponuky uchádzačov treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu kontaktného miesta
Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec .
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16.3. V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu kontaktného miesta uvedenú v
bode 16.2 týchto súťažných podkladov, v čase Po. Ut. Št. 7,30 – 14,30, Str. 8,30-17,00 a Pia.
7,30-13,30, a to v lehote na predkladanie ponúk.
16.4. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi
neotvorená.

17. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
17.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
17.2. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do
30.11.2015.
17.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty
viazanosti ponúk.
Časť IV.

INFORMÁCIE O POSTUPE VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Dorozumievanie a vysvetľovanie
18. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
18.1. Poskytovanie vysvetlenia údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné dorozumievanie
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá
zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných
informácií a je rovnako dostupná každému záujemcovi /uchádzačovi. Dorozumievanie možno
uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom a elektronicky, alebo telefonicky, ako aj
kombinovane.
18.2. Pri čo najrýchlejšom vyžiadaní doplnenia a vysvetlenia spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť
jeho obsah a nie je zaručená pravosť (napríklad elektronickou poštou, faxom, telefonicky a pod.)
pri dodržaní zákonom stanovených lehôt, záujemca/uchádzač doručí takúto žiadosť aj poštou v
listinnej forme, a to najneskôr do troch dní odo dňa odoslania tejto žiadosti.
18.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom žiadosti a/alebo dokumentu odoslanej/odoslaného
záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej/jeho obsah a nie je
zaručená jej/jeho pravosť a žiadosti a/alebo dokumentu vyhotovenej/vyhotoveného
záujemcom/uchádzačom v listinnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, je
rozhodujúca písomná forma doručená osobne alebo poštovou zásielkou.

19. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
19.1. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk
alebo v súťažných podkladoch (§ 100 ods. 1 písm. e) zákona), môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať písomne o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na adrese kontaktného miesta:
Mesto Senec, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec (v ďalšom texte sa pod pojmom súťažné
podklady rozumejú: súťažné podklady, iná sprievodná dokumentácia a iné dokumenty poskytnuté
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.)
19.2. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr 6 (šesť) pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. Prípadné vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk
alebo v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ poskytne bezodkladne, najneskôr do piatich
pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, a to prostredníctvom zverejnenia vysvetlenia
vo svojom profile.
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19.3. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom, a to zverejnením vo svojom
profile.

20. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
20.1.

Verejná obstarávateľ doporučuje pred predložením ponuky obhliadka miest dodania predmetu
zákazky. Obhliadku je možné si dohodnúť s Ing. Viera Kolozsváriová t.č. 0911053634
v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 ho

Otváranie ponúk
21. OTVÁRANIE PONÚK
21.1. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa:
Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, Senec.
21.2. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 5.8.2015, o 14,00 hod. SEČ.
21.3. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné.
21.4. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň nasledujúci po dni:
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadostí o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c)
zákona alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) zákona všetkým oprávneným
osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) zákona
všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu
žiadnej ponuky, ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o
nápravu,,
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona všetkým
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň
jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka
podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d) zákona,
d) kedy nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 zákona verejnému obstarávateľovi,
2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4 zákona,
3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5 zákona, ak rada
podľa § 142 ods. 5 zákona nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 zákona, ak
ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 zákona rozhodla o
tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.
21.5. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené.
21.6 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na
vyhodnotenie ponúk a oprávnených zástupcov uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené.

22. POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
22.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona, finančného a ekonomického
postavenia podľa zákona, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa zákona a to tak,
že bude braná do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením.
22.2. Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom
obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných
podkladoch a to vždy, keď to bude potrebné v súlade so zákonom.
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23. VYSVETĽOVANIE DOKLADOV NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK
ÚČASTI
23.1. Verejný obstarávateľ podľa zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 a § 26a zákona,
uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo
o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch
je tak povinný urobiť do
a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

24. VYLÚČENIE UCHÁDZAČA
24.1. Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti podľa zákona
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytol nepravdivé
alebo skreslené informácie, a to vždy, keď to bude v súlade so zákonom potrebné podľa
vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.
24.2. Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v
ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

25. POSÚDENIE A HODNOTENIE PONÚK
25.1. Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie
ponúk a v týchto súťažných podkladoch a z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na náležitosti ponuky. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v
rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

26. VYSVETĽOVANIE PONÚK, ODÔVODNENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
A OSOBNÁ KONZULTÁCIA
26.1. Komisia môže písomne požiadať v zmysle zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v
písaní a počítaní.
26.2. Ak sa pri tejto zákazke objaví podľa zákona mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu službám, komisia
môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
26.3. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s
príslušnými právnymi predpismi, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku z verejného obstarávania.
26.4. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po
písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú
konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť
pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.

27. VYLÚČENIE PONUKY/UCHÁDZAČA
27.1. Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania
zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
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27.2. Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch a na náležitosti ponuky.
27.3. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa zákona
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa zákona
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s
požiadavkou podľa zákona.
27.4. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov
vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými
požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom
podľa zákona a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona.

28. VYHODNOCOVANIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ
28.1. Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov,
ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určeného vo Výzve na predkladanie ponúk a na základe
pravidiel jeho uplatnenia určených v týchto súťažných podkladoch.
28.2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena celkom za dodanie požadovaného
predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača v ocenenom štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy
a v návrhu na plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, vypočítaná a
vyjadrená v EUR s DPH podľa bodu 10 týchto súťažných podkladov (ďalej len „cena“).
28.3. Spoločné pravidlá pre uplatnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
28.3.1 Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu
– ceny celkom za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH (ďalej len „cena“), uvedenú v
ponuke uchádzača v ocenenom štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy a v návrhu na
plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov.
28.3.2 Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najnižšou cenou celkom za
predmet zákazky vyjadrenou v EUR s DPH za úspešnú, ponuku s druhou najnižšou cenou
celkom za predmet zákazky vyjadrenou v EUR s DPH za prvú neúspešnú, ponuku s treťou
najnižšou cenou celkom za predmet zákazky vyjadrenou v EUR s DPH za druhú neúspešnú,
atď.

Prijatie ponuky
29. INFORMÁCIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
29.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 zákona a po
odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v
profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f)
zákona.
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Časť V.

INFORMÁCIE O ZMLUVE
30. TYP ZMLUVY
30.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva na poskytnutie služieb.
30.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí
prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov .

31. UZAVRETIE ZMLUVY
31.1. Zmluva s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi, ktorého/ktorých ponuka bola prijatá, bude
uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o
výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola
doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa zákona
alebo ak neboli podané námietky podľa zákona.
31.2. Pri uplatnení revíznych postupov sa uzavretie zmlúv riadi ustanoveniami § 45 ods. 2 až 6 zákona.
31.3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia
lehoty podľa zákona, ak boli na jej uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo
uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný
obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v
poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu
alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby
mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v
poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do
30 dní odo dňa, keď boli k jej uzavretiu písomne vyzvaní.
31.4. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s ponukou/ponukami
predloženou/predloženými úspešným/úspešnými uchádzačom/ uchádzačmi.
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Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta
Senec"

Na území mesta sa nachádza niekoľko nelegálnych skládok, ktoré znečisťujú a ohrozujú životné
prostredie mesta. Predmet verejného obstarávania rieši likvidáciu väčších skládok, ktoré najviac ohrozujú
životné prostredie mesta. Existujúce nelegálne skládky nielen esteticky kazia vzhľad mesta, ale najmä svojou
existenciou znečisťujú životné prostredie obyvateľov mesta Senec. Je reálny predpoklad vyplavovania
škodlivých látok z tohto odpadu, čím dochádza ku kontaminácii spodných vôd, čo je mimoriadne
nebezpečné vzhľadom na vysoký stav spodných vôd, ako aj pre blízkosť Slnečných jazier a Hlbokého jazera
(Guláška).
Nelegálne skládky pôsobia negatívne na životné prostredie a sú potencionálnou zdravotnou hrozbou:
-

-

Skládky odpadov svojim chemickým zložením môžu negatívne vplývať na podložné horniny
Môžu spôsobiť kontamináciu vody
V telese skládky prebiehajú chemické procesy, pri ktorých sa uvoľňujú plyny rôzneho chemického
zloženia. Uvoľňované skládkové plyny negatívne vplývajú na okolie skládky a vďaka prúdeniu
vzduchu sa škodliviny môžu dostať aj na väčšie vzdialenosti.
Poškodzujú miestne druhy zvierat, rastlín a krajinno – ekologický vzhľad krajiny

Predmet verejného obstarávania rieši odstránenie nasledovných nelegálnych skládok:
1. Železničná stanica: register C, LV č. 194 - parcelné čísla: 2623/1,2623/8, 2623/9, 2624
Skládka sa nachádza v blízkosti a pozdĺž železničnej trate. V tejto oblasti sa pri trati nachádza záhradkárska
oblasť, odvoz smetí nie je natoľko častý a nelegálna skládka je pravdepodobne vytváraná najmä chatármi
z tejto oblasti.
Skládka má veľkosť: 85 m 2, množstvo odpadu 300 t
2. Hlboké jazero (Guláška): register C, LV č. 3678 – parcelné číslo: 4796/51, LV 6204 –
parcelné číslo: 4796/8
Hlboké jazero leží medzi železničnou traťou a cestou do Nitry. Je to najmladšie, najhlbšie a najčistejšie
jazero v Senci. Hĺbka dosahuje 18 m. Aj s priľahlými súkromnými pozemkami bol tento priestor ťažobným
priestorom v zmysle banského zákona a vstup sem je oficiálne zakázaný. Napriek zákazu je jazero najmä
počas leta navštevované nielen obyvateľmi mesta Senec, ale aj turistami, ktorí uprednostňujú „divokú“
prírodu. Nakoľko okolie Hlbokého jazera nie je vybudované, t.j. chýbajú tu sociálne zariadenia, koše a pod.,
neuvedomelí turisti a obyvatelia mesta vytvorili v blízkosti jazera nelegálnu skládku, ktorá znečisťuje
a ohrozuje životné prostredie, najmä však môže dôjsť ku kontaminácii vody Hlbokého jazera.
Skládka má veľkosť: 180 m2, množstvo odpadu 2 390 t
3. Nitrianska: register C, LV 5687- parcelné číslo: 2728 register E: LV 3912 - parcelné číslo:
978, LV 3603 – parcelné číslo: 979, LV 3602 – parcelné číslo: 980
Nitrianska ulica je obývaná najmä marginalizovanou rómskou komunitou, ktorá neberie ohľad na životné
prostredie a svojím odpadom tak vytvára v blízkosti nelegálnu skládku.
Skládka má veľkosť: 55 m 2, množstvo odpadu 1 470 t
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4. Pezinská – ovocné sady: register E, LV 5561- parcelné čísla: 3328, 3329, Register E, LV 4498 parcelné číslo: 3331
Táto lokalita sa nachádza na okraji mesta, z tohto dôvodu je veľmi pohodlné nechcený odpad odvážať práve
sem a to nielen obyvateľmi mesta Senec, ale aj z priľahlých obcí.
Skládka má veľkosť: 300 m2, množstvo odpadu 1 920 t
5. Mlynský Klin – táto lokalita sa taktiež nachádza na okraji mesta,
z tohto dôvodu je veľmi pohodlné nechcený odpad odvážať práve sem a to nielen obyvateľmi mesta Senec,
ale aj z priľahlých obcí.
Skládka má veľkosť: 35 m2, množstvo odpadu 1 611 t
Druh odpadu na zmienených nelegálnych skládkach je tvorený :
- zo zmesového komunálneho odpadu (kód odpadu podľa katalógu odpadov 200301)
- z objemného odpadu (kód odpadu podľa katalógu odpadov 200307)
- zo stavebného odpadu bez nebezpečných zložiek (kód odpadu podľa katalógu odpadov 170107)
Vytriedenie odpadu: rozumie sa tým triedenie odpadu na nelegálnych skládkach podľa druhov
jednotlivých komodít, ktoré sa tu nachádzajú.
Odvoz a uloženie odpadu: odvoz odpadu požadujeme realizovať na základe zistených komodít, t.j. časť
odpadu na separovaný zber, zvyšný odpad, ktorý sa nedá ináč zhodnotiť uložiť na skládke odpadu.
Sanácia miesta do pôvodného stavu: v priestoroch po likvidácii čiernych skládok požadujeme vykonať
terénne úpravy a zasiať tráva.
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Príloha č. 2

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
A
NÁVRH NA PLNENIE KRITERIÍ
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Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta Senec
P.č.

1.
2.
3.
4.

Názov aktivity

Merná jednotka

Skládka Železničná stanica
Vytriedenie odpadu
Odvoz odpadu
Uloženie odpadu
Sanácia miesta do pôvodného stavu
Cena celkom za skládku Železničná stanica

Skládka Hlboké jazero-Guláška
Vytriedenie odpadu
Odvoz odpadu
2.
Uloženie odpadu
3.
Sanácia miesta do pôvodného stavu
4.
Cena celkom za skládku Hlbkové jazero-Guláška
1.

Skládka Nitrianska
Vytriedenie odpadu
Odvoz odpadu
Uloženie odpadu
Sanácia miesta do pôvodného stavu
Cena celkom za skládku Nitrianska

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Skládka Pezinská/ovocné sady
Vytriedenie odpadu
Odvoz odpadu
Uloženie odpadu
Sanácia miesta do pôvodného stavu
Cena celkom za skládku Pezinská /ovocné sady
Skládka Mlynský Klin
Vytriedenie odpadu
Odvoz odpadu
Uloženie odpadu
Sanácia miesta do pôvodného stavu
Cena celkom za skládku Mlynský Klin

1.
2.
3.
4.

Množstvo

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom za
Cena celkom za položku
položku bez
s DPH
DPH

mth
km
t

300,00

mth

mth
km
t

2 390,00

mth

mth
km
t

1 470,00

mth

mth
km
t

1 920,00

mth

mth
km
t

1 611,000

mth

Cena celkom za všetky skládky:

V

dňa
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch

NÁVRH NA PLNENIE KRITERIÍ – CENA PREDMETU
ZÁKAZKY
„Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov
mesta Senec"

Celková cena bez DPH
Sadzba a výška DPH
Celková cena vrátane DPH

 Ceny sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta.

Uchádzač prehlasuje, že údaje uvedené v NÁVRHU NA PLNENIE KRITÉRIÍ sú totožné s údajmi
uvedenými v zmluve a v štruktúrovanom rozpočte.

V

dňa:

...…………………………………………...........................

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno,
priezvisko štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch
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Príloha č. 3

NÁVRH ZMLUVY
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Zmluva o poskytnutí služby č.:
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito
zmluvnými stranami
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Mesto Senec
Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec
Ing. Karol Kvál, primátor
00 305 065
2020662237
OTP Banka
562441/5200
SK82 5200 0000 0000 0056 2441

(ďalej len „objednávateľ")
2. Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Zápis v:
V zastúpení:
Bankové spojenie
č. účtu:
ICO:
DIČ:
SWIFT/BIC
IBAN
Obchodnom registri okresného súdu:..., oddiel...., vložka č
(ďalej len „Poskytovateľ")
II.
Preambula
2.1 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich vo vykonaní
predmetu zmluvy.
2.2 Poskytovateľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní a
spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto služby
objednávateľovi ponúka.

III.
Predmet zmluvy
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa službu: „Odstránenie nelegálnych skládok
odpadu v katastrálnom území mesta Senec a sanáciu miesta" (ďalej len „služba/y" alebo „predmet
zmluvy") v súlade Výzvou na predkladanie ponúk zo dňa: (Doplní verejný obstarávateľ pred podpisom
zmluvy) a s cenovou ponukou predloženou poskytovateľom zo dňa: (doplní verejný obstarávateľ pred
podpisom zmluvy)
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3.2 Predmetom zmluvy je odstránenie nelegálnych skládok v katastrálnom území mesta Senec.
Cieľom zmluvy je ochrana životného prostredia prostredníctvom odstránenia nelegálnych skládok –
Vytriedenie odpadu: rozumie sa tým triedenie odpadu na nelegálnych skládkach podľa druhov
jednotlivých komodít, ktoré sa tu nachádzajú.
Odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadu: odvoz odpadu požadujeme realizovať na základe zistených
komodít, t.j. časť odpadu na separovaný zber, zvyšný odpad, ktorý sa nedá ináč zhodnotiť uložiť na
skládke odpadu.
Sanácia miesta do pôvodného stavu: v priestoroch po likvidácii čiernych skládok požadujeme vykonať
terénne úpravy a zasiať tráva.
3.3 Poskytovateľ odpad zlikviduje v súlade splatnou legislatívou SR. K odobratému odpadu je poskytovateľ
povinný vystaviť vážny list.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje služby vykonané v zmysle tejto zmluvy prevziať a zaplatiť cenu určenú v čl.
V., bod 5.2 tejto zmluvy.
IV.
Miesto a lehota vykonania diela
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi včas a v potrebnej kvalite potrebnú súčinnosť, najmä –
zabezpečí prístup k nelegálnej skládke.
4.2 Miesto vykonania diela: katastrálne územie mesta Senec.
4.3 Služba sa považuje za vykonanú až dňom protokolárneho potvrdenia poskytnutia služby. Objednávateľ
nie je povinný prevziať službu, ak nebola poskytnutá v súlade s touto zmluvou. V takom prípade sa
nedostatky spíšu do protokolu a určí sa lehota ich odstránenia.
V.
Cena a platobné podmienky
5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a v súlade s ponukou zo dňa
predloženou poskytovateľom a považuje sa za cenu
pevnú a nemennú, platnú počas celej doby trvania zmluvy.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy budú vykonané služby vo finančnom objeme:
....................... EUR s DPH, (slovom..................... EUR ......... centov s DPH).
V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych
predpisov.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách za služby poskytované v zmysle tejto zmluvy,
uvedených v tomto bode po celú dobu platnosti tejto zmluvy. V uvedených jednotkových cenách sú zahrnuté
všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.
Tabuľka č.l: Ocenený štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy.
5.4Cenu za služby uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe faktúry, vystavenej najskôr v deň
protokolárneho prevzatia služby.
5.5 Cenu za predmet plnenia, podľa ods. 5.2 pohto článku poskytovateľ vyfakturuje objednávateľovi po
zrealizovaní a odovzdaní prác jednotlivých ucelených častí.
5.6 Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedeným v tejto zmluve.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dni odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ nie je v
omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu
peňažnému ústavu.
5.7 Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších
predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je vážny list a kópia protokolu o prevzatí služby.
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VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) vykonávať predmet zmluvy kvalitne, podľa požiadaviek objednávateľa, v súlade s platnými právnymi
predpismi,
b) upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo znemožniť riadne vykonanie
predmetu zmluvy,
c) vystaviť vážny list k odobratému odpadu
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na riadne vykonávanie služby,
b) vyplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti,
VII.
Zodpovednosť za škodu
7.4. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s
poskytnutím služby podľa tejto zmluvy.
7.5. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku
porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ za tieto škody
zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je
peňažná náhrada vzniknutej škody.
7.6. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom poskytovateľa na pozemky tretích osôb, alebo ich
poškodením spôsobeným poskytovateľom pri poskytovaní služby alebo ak dôjde k poškodeniu majetku
tretích osôb spôsobeného poskytovateľom v súvislosti s poskytovaním služby zodpovedá za ne poskytovateľ.
7.7. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej poskytovateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu
zodpovedá poskytovateľ.
VIII.
Zmluvné pokuty
8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a
sankcie:
a) Za omeškanie poskytovateľa s vykonaním predmetu zmluvy má objednávateľ voči poskytovateľovi nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na prípadnú náhradu škody.
b) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úroky
z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
8.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak
obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je
poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú
postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo
objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
8.3.Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku
vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa.
8.4. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny
bez DPH.
8.5. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne
druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.
8.6. V prípade nesplnenia povinností poskytovateľa podľa článku IX. bod 9.8 tejto zmluvy je poskytovateľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny predmetu zmluvy.
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Článok IX
Ukončenie zmluvy
9.1. Zmluva môže zaniknúť:
a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
b) odstúpením od zmluvy.
c) Objednávateľ je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, ak poskytovateľ dotácie Slovenská agentúra životného prostredia, environmentálny fond odstúpi od poskytnutia dotácie na predmet
tejto zmluvy.
9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:
a) poskytovateľ sa dostal do omeškania s poskytnutím služby o viac ako 30 dní,
b) poskytovateľ nezačne, preruší alebo zastaví poskytovanie služby z iných dôvodov ako dôvodov na strane
objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré poskytovateľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia
zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
c) ak objednávateľ zistí, že poskytovateľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená
sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju
povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom;
9.3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy
aj v prípade, ak poskytovateľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z
ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy
už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany poskytovateľa, pričom objednávateľ po prvom
porušení povinnosti písomne upozorní poskytovateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení
právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy.
Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
9.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej
podľa článku V. tejto zmluvy o viac ako 60 dní.
9.5. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným
spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení
príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po
druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom poskytovateľ po prvom porušení
povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych
predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy.
Poskytovateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
9.6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s
výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné
resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní
záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná,
ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do
momentu odstúpenia, povinností poskytovateľa podľa bodu 8 tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a
iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení tejto zmluvy.
9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej
zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a
uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom objednávateľa.
9.8. Po odstúpení od zmluvy je poskytovateľ povinný:
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením poskytnutia
služby príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie poskytnutia služby, ako aj podklady,
ktoré poskytovateľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu
zmluvy.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na
území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
10.2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.
10.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené
priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá
alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné
takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.
10.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
10.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 exempláre a
poskytovateľ obdrží 2 exempláre.
10.8. poskytovateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a
povahou služby, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii predmetu zmluvy, a že
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytnutiu služby potrebné.
10.9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú
V Senci, dňa:

V

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

..............................................................
Ing. Karol Kvál
primátor

, dňa

.........................................................................
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Príloha č. 4

FORMULÁRE VYHLÁSENÍ UCHÁDZAČOV
A PLNÝCH MOCÍ UCHÁDZAČA
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Príloha č. 4A súťažných podkladov

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania
všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že:
-

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Odstránením nezákonne umiestneného
odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta Senec", ktoré sú určené v súťažných
podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

-

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh zmluvy,

-

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .............................. dňa ...........................

..................................................
podpis

v ............................. dňa ...........................

..................................................
podpis

(doplniť podľa potreby)

Pozn.: POVINNÉ
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Príloha č. 4B súťažných podkladov

PLNÁ MOC
PRE OSOBU KONAJÚCU ZA UCHÁDZAČA/ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV
Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno,
priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu podnikateľa)
udeľuje/ú plnú moc
Splnomocnencovi:
1. meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za uchádzača/člena skupiny dodávateľov
...............................................................................................................................................................
na prijímanie pokynov a konanie v mene uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet
zákazky „Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia

obyvateľov mesta Senec"
v ........................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

v ........................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)

Splnomocnenie prijímam:

v .......................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca

Pozn.: FAKULTATÍVNE
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Príloha č. 4C súťažných podkladov

PLNÁ MOC PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV
Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská,
trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto
podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)
2. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská,
trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto
podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)
(doplniť podľa potreby)
udeľuje/ú plnú moc
Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská,
trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto
podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)
na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet
zákazky „Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia
obyvateľov mesta Senec" a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj na konanie v mene všetkých
členov skupiny dodávateľov pri podpise zmluvy a komunikácii / zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, a to v pozícii
lídra skupiny dodávateľov.

v .......................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

v ......................... dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)
Splnomocnenie prijímam:

v ........................ dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca

Pozn.: POVINNÉ, ak je uchádzačom skupina dodávateľov
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Príloha č. 4D súťažných podkladov

PLNÁ MOC PRE OSOBU KONAJÚCU ZA LÍDRA SKUPINY DODÁVATEĽOV
Splnomocniteľ:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská,
trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto
podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)

udeľuje plnú moc
Splnomocnencovi:
1. meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za lídra skupiny dodávateľov
na prijímanie pokynov a konanie v mene lídra skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky

„Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta
Senec"
v .............................. dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocniteľa

(doplniť podľa potreby)

Splnomocnenie prijímam:

v ............................. dňa ...........................

..................................................
podpis splnomocnenca

Pozn.: FAKULTATÍVNE
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