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Výzva na predloženie ponuky – Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom 

 

 
„Potencionálni záujemcovia“ 

 

 

Poprad, dňa  22.07.2016 

VEC: Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní: „Sanácia 

miesta s nezákonne umiestneným odpadom“ 

 

Spoločnosť Abiz, s.r.o. ako splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa obce 

Gemerská Poloma, Nám. SNP č. 211, 049 22 Gemerská Poloma, verejný obstarávateľ podľa § 

7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) Vás týmto, 

ako potencionálneho uchádzača, ktorý má oprávnenie na stavebné práce v súlade s predmetom 

zákazky, vyzývam na predloženie ponuky na uvedenú zákazku. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZVO 

Názov:  Obec Gemerská Poloma 

Sídlo:  Nám. SNP č. 211, 049 22 Gaemrská Poloma 

Zastúpený:  Ing. Miroslav Michalka 

IČO:  00328227 

Web:  www.gemerskapoloma.sk 

 

Osoba poverená verejným obstarávaním: Ing. Monika Ivanová , ABIZ s.r.o., Hraničná 

4716, 058 01 Poprad, ivanova_monika@ymail.com 

 

2. Predmet zákazky:  

Názov: „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom“ 

 Druh zákazky: stavebné práce 

CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce 

45112360-6 Práce na sanácii pôdy 

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 

45112210-0 Odstránenie pôdneho zvršku 

45112320-4 Rekultivačné práce 

90512000-9 Služby na prepravu odpadu 

 

 

3. Hlavné miesto plnenia predmetu zákazky na hranici intravilánu a extravilánu obce, vedľa 

cesty II. triedy č. 533 za obcou Gemerská Poloma smerom na obec Hnilec, parcela č. 3396. 

 

 

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote 

viazaností ponúk v súlade s obchodnými podmienkami určenými v tejto výzve a nasl. Zák. 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení platných predpisov. 

 

 

 



 

5. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Celková plocha odpadu tvorí odhadom cca 200 m2. Odhadom je „umelý kopec“ tvorený 

odpadmi v množstve cca 2200 t. Zoznam druhov odpadov, ktoré tvoria  miesto s nezákonne 

umiestneným odpadom.   Odpady sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov : 

20 02 02  zemina a kamenivo  „O“ 

20 03 01  zmesový komunálny odpad „O“ 

Odpady, ktoré tvoria nezákonne vytvorené miesto sú najmä charakteru komunálny odpad, 

ktorý môže byť v určitých častiach prekrytý zeminou a pôsobením okolitej prírody aj 

zarastené napr. odolnými náletovými rastlinami. Zloženie odpadov na mieste s nezákonne 

uloženými  odpadmi  nie je možné vytriediť zvlášť na zeminu a kamenivo (20 02 02) 

a zvlášť na komunálny odpad (20 03 01 

Sanácia skládky s opusteným odpadom bude pozostávať z etáp: 

1. Organizačné činnosti – výber aktivačných pracovníkov pre pomocné práce pri 

mechanickej separácii odpadu – sklo, plast, papier 

2. Sanácia skládky pomocou ľahkých mechanizmov 

3. Rekultivácia a úprava územia po odstránení skládky  

Na pomocných prácach pri mechanickom vytriedení sa budú podieľať aktivační pracovníci 

obce, ktorí budú prizvaní k odstraňovaniu skládky. Samostatnú odbornú mechanickú 

separáciu odpadu bude vykonávať dodávateľ. Následná sanácia sa bude vykonávať 

technikou ako bagrovanie, kontaminovaná výkopová zemina bude odvezená do zariadenia 

určené na zneškodňovanie odpadu, vytriedené zložky budú odovzdané do zberného dvora 

na ďalšie zhodnocovanie. Následne po vyčistení terénu a urovnaní povrchu sa pristúpi 

k fáze úpravy a rekultivácie pozemkov. Modelácia terénu bude pozostávať z vyrovnania 

povrchu, odstráneniu kameniva, navážky zeminy – ornica, hlina, podorničná vrstva 

a následne zasiatie poľnohospodárskych kultúr – napr. ďateliny siatej. Aby pôda mohla 

nanovo začať dýchať jeden z mnohých regeneračných procesov je aj vertikulácia 

a povrchové prečesávanie trávnej starej mačiny. 

 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky, tak aby si overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 

a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky 

znáša záujemca.  

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

 

Variantné riešenia: nepripúšťajú sa pri predmete zákazky 

 

 

6. Predpokladaná lehota plnenia predmetu zákazky (lehota na dokončenie predmetu 

zákazky alebo trvanie zmluvy): v závislosti od úspešnosti verejného obstarávateľa pri 

žiadaní dotačných prostriedkov z Environmentálneho fondu, predpoklad do dvoch týždňov 

od prevzatia staveniska.  

 

 



 

7. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej alebo elektronickej forme. 

- Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského 

jazyka alebo v českom jazyku. 

- Ponuka môže byť doručená osobne, prostredníctvom doručovateľských firiem, alebo e-

mailom a to v lehote na predkladanie ponúk. 

Pozn.: potencionálny uchádzač vyplní priloženú Návratku, viď. Príloha č.1 tejto výzvy. 

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefón, e-mail) -  v zmysle návratky na vyplnenie (tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy). 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  –  ponuková  cena 

v EUR bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH -  v zmysle návratky na vyplnenie (tvorí 

prílohu č. 1 tejto výzvy).  

- Ocenený výkaz výmer /Zadanie. Neocenený výkaz výmer /Zadanie tvorí prílohu tejto 

Výzvy. 

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke 

V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení (zákon č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov):  

- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- Cena predmetu zákazky s DPH  

 

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných 

výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 

zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na 

úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady 

spojené s plnením predmetu zákazky, vrátane povinných poplatkov na skládke odpadu.  

 

Ak oslovený záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 

informácie ponukovej cene. 

 

 

8.  Ponuku – návrh na plnenie kritérií žiadame predložiť:  

Lehota predloženia ponuky: do 01.08.2016 do 9:00 hod. 

 

V prípade doručenia ponuky v tlačenej podobe, na adresu splnomocnenej osoby na 

verejné obstarávanie (údaje uvedené v hlavičke tejto výzvy). 

V prípade doručenia ponuky v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu: 

ivanova_monika@ymail.com; 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

 

 

mailto:ivanova_monika@ymail.com


 

9. Kritériá vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky s DPH, resp. konečná 

cena na celý predmet zákazky. 

Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými 

cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného 

uchádzača. 

 

10. Vyhodnotenie ponúk: 
Do procesu úvodného vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré budú 

zodpovedať požiadavkám a podmienkam uvedeným v tejto Výzve. 

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky s DPH, resp. konečná 

cena na celý predmet zákazky. 

Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými 

cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného 

uchádzača. 

 

 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s predpísanými prílohami s úspešným 

uchádzačom/uchádzačmi, ktorého ponuka bola prijatá v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá 

Zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Zmluvu musí uchádzač považovať za verejnú, 

t.j. napríklad verejne sprístupnenú na webovej stránke verejného obstarávateľa a prípadne 

v centrálnom registri zmlúv. 

 

11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2016 

 

 

12. Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z dotačných prostriedkov Environmentálneho 

fondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 59 341,95 Eur bez DPH.  

Pozn. Predpokladaná hodnota zákazky zahŕňa i povinné poplatky na skládke odpadu. 

 

13. Prílohy:  

 

Príloha č. 1 – návrh plnenia kritéria 

Príloha č. 2 –  výkaz výmer/zadanie 

 

Vopred Vám ďakujem za predloženie ponuky 

 

 

S úctou 

  

 

 

        ...............V.R....................... 
  Ing.  Monika Ivanová 

  splnomocnená osoba  

na verejné obstarávanie  



 

NÁVRATKA 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

 

 
 

 

Obec Gemerská Poloma 
Nám. SNP č. 211 

049 22 Gemerská Poloma 

 

Splnomocnená osoba na ver. obstarávanie: 

Ing. Monika Ivanová, ABIZ  s.r.o. 

Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

 

 

VEC:  Predloženie cenovej ponuky – odpoveď 

 

 

Predmet zákazky: „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom“ 

 

 

Ďalšie identifikačné údaje uchádzača: 

IČO: 

DIČ:    

IČ DPH: 

Tel./e-mail. 

 

 

 

Návrh plnenia kritérií: 

- cena predmetu zákazky bez DPH .................................... 

- DPH :  .................................... 

- Cena predmetu zákazky s DPH .................................... 

 

„Nie som platcom DPH“.   ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! ) 

 

 

 

Miesto a dátum: 

 

 

 

 

     ..................................................................................... 
     Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu vyzvaného subjektu, pečiatka 
 


