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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Mostová
IČO: 00306096 
Mostová 120, 92507 Mostová 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Mostová 
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Rózsár 
Telefón: +421 317848201 
Email: laci@buslaci.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mostova-kurt.sk 
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 
(miestach) 
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b) 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II. OPIS 

II.1. Názov zákazky 
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Mostová 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb 
Služby 
Kategória služby číslo 
16 - Kanalizačné služby a zber a likvidácia odpadu; sanitárne a podobné služby 
Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Mostová 
NUTS kód: 
SK021

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s 
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie 
zmesového komunálneho odpadu - kategória 20 03 01; plastov - kategória 20 01 39; papiera 
a lepenky - kategória 20 01 01; skla - kategória 20 01 02; objemového odpadu - kategória 20 
03 07; drobného stavebného odpadu - kategória 20 03 08; opotrebovaných pneumatík; 
elektronického šrotu - kategória 20 01 35, 20 01 36. 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90511000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90512000-9, 90513000-6 

II.1.5) Časti 
Táto zákazka sa delí na časti Nie 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 
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II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 
Uvedené v súťažných podkladoch. 

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota 186 420,3500 EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky) 
Zadajte hodnotu: 60 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa
§ 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 alebo § 128 v rozsahu
a platnosti v zmysle cit. zákona.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods. 11 cit. zákona t.j. splnenie
podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 cit. zákona po vyhodnotení ponúk na základe písomného
vyzvania verejným obstarávateľom. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
predloženie vyjadrenia banky (všetkých bánk) v ktorej/ých má uchádzač vedený účet,
o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informáciu o tom,
že uchádzač
- nie je v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
- že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
Vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako jeden mesiac ku dňu predkladania ponuky.
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené /
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých
banke/ách ako tej/tých od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenia/a.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods. 11 cit. zákona t.j. splnenie
podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 cit. zákona po vyhodnotení ponúk na základe písomného
vyzvania verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma
finančnú stabilitu uchádzačov a uisťuje sa, že výber úspešného uchádzača bude z
uchádzačov, ktorí sú schopní si plniť finančné záväzky, sú ekonomicky stabilní. 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje
1) podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb
za predchádzajúce tri roky k lehote na predkladanie ponúk, doplneným potvrdeniami o kvalite
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Uchádzač môže na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti postupovať aj podľa § 28
ods. 2 cit. zákona.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma
skúsenosť uchádzačov v oblasti predmetu obstarávania a uisťuje sa, že výber úspešného
uchádzača bude z uchádzačov, ktorí majú skúsenosti uskutočnením stavebných prác v oblasti
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predmetu zákazky.
2) podľa § 28 ods. 1 písm. d) v súlade s § 29 zákona o verejnom obstarávaní opis 
technického
vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.
Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň
štandardov v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Požiadavka preukázania zavedenia systému riadenia kvality a
bezpečnosti prostredníctvom platného certifikátu systému manažérstva kvality predpokladá
systematickú kontrolu prác na strane zhotoviteľa.
3) podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - doklady technickej spôsobilosti
uchádzača poskytujúceho služby vydané príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača so
súhlasom tohto orgánu. Uchádzač predloží dokumenty a informácie uvedené v časti 
Minimálna
požadovaná úroveň štandardov v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma
doklady preukazujúce technickú spôsobilosť v oblasti predmetu obstarávania uchádzačov a
uisťuje sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí majú povolenia 
príslušného
orgánu v oblasti predmetu zákazky.
4) podľa § 28 ods. 1 písm. h) v súlade s § 30 zákona o verejnom obstarávaní uvedením 
opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy. Uchádzač 
predloží 
dokumenty a informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov v 
origináloch
alebo úradne osvedčených kópiách.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní: Požiadavka preukázania zavedenia systému riadenia kvality
environmentálneho manažérstva dáva predpoklad, že uchádzači majú prax a skúsenosti s
ochranou životného prostredia, prevenciou znečisťovania prostredia a eliminovaním 
negatívnych
vplyvov na životné prostredie.
5) podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom
vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby. Uchádzač predloží dokumenty 
a
informácie uvedené v časti Minimálna požadovaná úroveň štandardov v origináloch alebo 
úradne
osvedčených kópiách.
Uchádzač môže na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti postupovať aj podľa § 28
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma
technické vybavenie a kapacity uchádzačov a uisťuje sa, že výber úspešného uchádzača
bude z uchádzačov, ktorí sú technicky zabezpečení na bezproblémové zvládnutie predmetu
zákazky.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj podľa § 32 ods. 11 cit. zákona t.j. splnenie
podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady 
preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 
44 ods.
1 cit. zákona po vyhodnotení ponúk na základe písomného vyzvania verejným 
obstarávateľom. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 1) podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o 
verejnom obstarávaní -
Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam minimálne 3 poskytnutých služieb rovnakého 
alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, za predchádzajúce tri roky k lehote na 
predkladanie
ponúk, ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 550 
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000,00 EUR
bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Z predloženého zoznamu musí byť minimálne jedna zákazka (referencia), ktorej finančný 
objem bol
v minimálnej výške 180 000,00 EUR bez DPH.
Za služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú 
služby za
zber, prepravu a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu pre obce (mestá).
K bodu 2) podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní -
Uchádzač predloží platný Certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou
podľa normy EN ISO 9001 a Certifikát bezpečnosti OHSAS 18001 pre služby v odpadovom
hospodárstve. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými 
orgánmi
členských štátov.
K bodu 3) podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:
- Registrácia podnikateľa na zber a prepravu odpadov podľa § 15 zákona č. 223/2001 Z.z
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- Integrované povolenie podľa § 8 ods. 2 písm. c) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení
neskorších predpisov, vydané príslušným orgánom životného prostredia podľa druhu 
likvidácie,
resp. zhodnotenia odpadov,
- Súhlas podľa § 7 ods. 1, písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. na prevádzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie odpadov
- súhlas podľa § 7 ods. 1, písm. r) zákona č. 223/2001 Z.z. na zber odpadu z elektrozariadení,
- povolenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene kompostovaním, na
zabezpečenie § 18 ods. 4) písm. m) zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov, splnením podmienky zhodnocovania biologického odpadu.
K bodu 4) podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní -
Uchádzač predloží platný Certifikát environmentu vydaný nezávislou inštitúciou podľa normy
ISO 1401. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi
členských štátov.
K bodu 5) podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní:
- minimálne jedno vozidlo na zber a odvoz komunálneho odpadu spĺňajúce európske emisné
štandardy Euro 5 - dôkazový materiál - Osvedčenie o evidenciíí (Technický preukaz) vozidla
- minimálne jedno špeciálne hákové vozidlo na prepravu veľkoobjemových kontajnerov
(7 m3, 10m3, 20m3, 35m3) spĺňajúce európske emisné štandardy Euro 5 - dôkazový materiál 
-
Osvedčenie o evidencií (Technický preukaz) vozidla
- minimálne jedno vozidlo na zber nebezpečného odpadu spĺňajúce európske emisné 
štandardy
Euro 5 - dôkazový materiál - Osvedčenie o evidencií (Technický preukaz) vozidla
- minimálne jedna skládka alebo spracovateľské miesto komunálneho odpadu - dôkazový 
materiál -
povolenie vykonávanie činnosti skládky odpadov na ktorej bude uchádzač zneškodňovať 
odpady
z tejto zákazky; ak uchádzač nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí v ponuke predložiť 
zmluvu
s iným subjektom (prevádzkovateľom skládky), na základe ktorej bude počas trvania zmluvy
s verejným obstarávateľom, oprávnený ukladať odpad na túto skládku. V prípade 
zneškodňovania
odpadu v spaľovni uchádzač predloží zmluvu s prevádzkovateľom spaľovne, na základe ktorej 
bude
počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom oprávnený zneškodňovať odpad v tejto 
spaľovni,
resp. ak uchádzač zneškodňuje odpad vo vlastnej spaľovni, predloží integrované povolenie,
ktorým sa povoľuje stavba spaľovne odpadov
-minimálne jedna kompostáreň dôkazový materiál - povolenie na prevádzku kompostárne;

Page 4 z 5eVestnik

31. 12. 2015http://www2.uvo.gov.sk/evestnik?p_p_id=evestnik_WAR_eVestnikPortlets&p_p_lif...



ak uchádzač nevlastní kompostáreň, musí v ponuke predložiť zmluvu s iným subjektom
(prevádzkovateľom kompostárne), na základe ktorej bude počas trvania zmluvy s verejným
obstarávateľom, oprávnený ukladať odpad určený na kompostovanie na túto kompostáreň. 
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie 

ODDIEL IV. POSTUP 
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Voľba Najnižšia cena 

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie 

IV.2. Administratívne informácie 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum a čas: 21.01.2016 10:00
Úhrada za súťažné podklady 
Uveďte Nie 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 21.01.2016 10:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 21.01.2016 10:30
Miesto : Obecný úrad Mostová 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk označených ako 
"Ostatné" je neverejné.
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" 
všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 
vylúčená. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie 
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti doručenej v slovenskom alebo
českom jazyku. Žiadosti požadujeme zaslať podľa možnosti elektronickou poštou na adresu:
laci@buslaci.sk
Súťažné podklady budú poskytnuté v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v
žiadosti.
2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v
slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.
3. Verejný obstarávateľ všetky povinné informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní
uverejní v profile obstarávateľa. 

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
30.12.2015

Profil obstarávateľa
Zákazka: Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Mostová
Obstarávateľ: Obec Mostová
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