
 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

  

v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

„Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“ 

  

 Druh zákazky: SLUŽBY  

 Verejný obstarávateľ:  

Úradný názov: Základná škola, Pribinova ul. 1213/9, Nováky  

IČO: 036126799 

Poštová adresa: Základná škola, Pribinova ul. 1213/9, 972 71 Nováky  

Štát: Slovenská republika  

Kontaktné miesto (miesta): Nováky  

Kontaktná osoba: PaedDr. Anna Chlupíková  

Telefón: 046/5460129  

Fax: 046/5461483  

E-mail: zsnovaky@gmail.com 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zspribno.edupage.org 

  

Predmet zákazky   

1. Názov zákazky: Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu“   

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb:  

 Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov :  služba – odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, 

jedlých tukov a olejov zo školskej kuchyne  denne  
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Predpokladané množstvo odpadov týždenne  pre školskú jedáleň na Pribinovej ul. č. 123/7 

Nováky je  

-  odpad. 100  l /mesačne 

- jedlé tuky a oleje 5 l /mesačne 

 

3. Typ zmluvy: zmluva podľa §566 Obchodného zákonníka 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Školská jedáleň pri Základnej škole, Pribinova ul. 123/7, Nováky 

 

5. Možnosti predloženia ponuky : uchádzač predloží ponuku na zabezpečenie odvozu a 

likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov zo školských kuchýň, ktoré sú podľa vyhlášky 

MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, zaradené pod č. 20 01 08 – 

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 – jedlé tuky a 

oleje,  pričom uvedie paušálnu cenu za odvoz a zhodnotenie odpadu v závislosti od veľkosti 

zbernej nádoby na odpad.   Cena musí zahŕňať poskytnutie zbernej nádoby, vývesky, 

manipuláciu, zber, zabezpečenie odvozu a zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov zo 

školských kuchýň. 

 

Uchádzač zároveň predloží  aktuálnu kópiu oprávnenia na podnikanie a  oprávnenie na 

manipuláciu s odpadmi vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a 

rozhodnutím vydaným Obvodným úradom životného prostredia.  

 

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania: objednávateľ preddavky neposkytuje. 

Fakturácia sa vykoná k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom k vystaveniu faktúry bude 

odberateľom potvrdený záznam o odbere odpadu. Splatnosť faktúry je 14 dní. Odberateľ 

odpadu zabezpečí objednávateľovi: Potvrdenie o odbere a zhodnotení odpadu. Zberné 

nádoby sú majetkom odberateľa a v prípade znehodnotenia alebo odcudzenia je dodávateľ 

povinný zaplatiť zmluvnú cenu nádoby.  
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13. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena  

14. Návrh zmluvy: verejný obstarávateľ vyžaduje, aby zmluva obsahovala minimálne tieto 

zmluvné podmienky:  

 

- určenie zmluvných strán  

- predmet, čas a miesto plnenia zmluvy  

- právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie  

- odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov  

- omeškanie  

- cena a platobné podmienky  

- podmienky odberu odpadu  

- právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy  

- zmluvné pokuty  

- náhrada škody  

- riešenie sporov  

 

 

15. Ponuku spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo 

overená fotokópia) a zmluvou v potrebnom počte 3 vyhotovení, ktorá bude vyhotovená v 

súlade s týmito podmienkami – výzvou musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:   

Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu“  

a s nápisom „Neotvárať“.  

  

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových 

hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk na adresu:  

Základná škola, Pribinova ul. 1213/9, 972 71 Nováky  

 

Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:  

Pracovné dni: pondelok – piatok od 08,00 ho 15,00 hod.  



 Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
 

  

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  14.02.2014 o 10.00 hod. 

10. Otváranie obálok s ponukami:   14.02.2014  o 15.oo hod.  

  

 

 10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku  

vyhodnotenia.  

10.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne 

najneskôr do 18.2.2014 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o 

tom, že v tejto zákazke neuspeli.  

  

11. Ďalšie informácie  

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

11.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v 

tejto výzve.  

  

Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom:  

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

Telefón: 046/5460129, 046/5461104  

Mail: zsnovaky@gmail.com  

 

V Novákoch 4.2.2014 

   

  

 ....................................................  

PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka školy 

 


