Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-264-19

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Odber, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov
1.

Kontaktné údaje
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
(ďalej len „Spoločnosť SPP“, alebo „Objednávateľ“)
Jana Kozakovičová
e-mail: jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4254, +421 905 472 331
Jaroslava Iglárová
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk
tel. číslo: +421 2 6262 4256, +421 907 673 530,
Akékoľvek otázky k obstarávaniu, prosím, adresujte uvedeným kontaktným osobám najneskôr do
09.01.2020 do 10,00 hod.

2.

Názov predmetu obstarávania
Odber, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov

3.

Špecifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je odber, naloženie, preprava rôznymi dopravnými prostriedkami, prenájom
veľkoobjemových kontajnerov a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie ostatných odpadov (O),
nebezpečných odpadov (NO).
Bližšia špecifikácia jednotlivých druhov odpadov vrátane stanovenia predpokladaných množstiev,
dopravných prostriedkov a ďalších činností potrebných pre zabezpečenie odberu, prepravu
a zneškodnenie odpadov je v „Návrhu na plnenie kritérií“, ktorý je prílohe č. 1 tejto výzvy.
V „Návrhu na plnenie kritérií“
sú samostatne vyčlenené položky súvisiace s použitím
veľkoobjemových kontajnerov s objemom cca 10 až 20 m3, ktoré nie sú zahrnuté do celkovej ceny.
Použitie takýchto kontajnerov v minulosti nebolo požadované, Spoločnosť SPP ich požaduje oceniť,
pre možnosť ich objednania (ako náhradu za kontajnery s nižším objemom), ak to bude
efektívnejšie.
V „Návrhu na plnenie kritérií“ je stanovená cena za zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadov
a samostatne je vyčlenená cena za poplatky za skládku v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z.
a nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. pre rok 2020. Sadzby poplatkov za skládku pre jednotlivé druhy
odpadov, ktoré budú na základe platnej legislatívy v ďalších rokoch upravované, budú platné
a fakturované v zákonom stanovenej výške, bez potreby uzatvárania dodatkov ku Rámcovej dohode.
Spoločnosť SPP požaduje zabezpečenie odvozu odpadov v rámci celého územia Slovenskej
republiky z jednotlivých prevádzok Spoločnosti SPP, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 3:
Zoznam miest odovzdávania a prevzatia odpadov pre Spoločnosť SPP. Dopravné náklady budú
účtované v sadzbe za km, množstvo km bude stanovené podľa skutočne prejdenej trasy vozidla
medzi miestom odberu a miestom spracovania odpadu, maximálne uznaná vzájomná vzdialenosť
predmetných miest je 100 km.
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Spoločnosť SPP požaduje predložiť návrh na celý rozsah predmetu obstarávania v súlade
so špecifikáciou uvedenou v „Návrhu na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy a
z jednotlivých prevádzok Spoločnosti SPP, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 2 Rámcovej
dohody, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto výzvy.
Spoločnosť SPP neumožňuje predloženie ponuky len na určitú časť.
4.

Typ zmluvy
Rámcová dohoda o odbere, zhodnocovaní, resp. zneškodňovaní odpadov.
Návrh zmluvy (Rámcovej dohody) a ďalších zmluvných podmienok, na ktorých Spoločnosť SPP
trvá, a ktoré budú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu, tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na
predkladanie ponúk
Pri vypĺňaní Návrhu na plnenie kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v
znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Spoločnosť SPP požaduje akceptovanie zmluvných podmienok, v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto
výzvy, v plnom rozsahu. Akékoľvek zmeny a doplnenia nebudú Spoločnosťou SPP akceptované.

5.

Doba trvania záväzkového vzťahu
Platnosť Rámcovej dohody: 3 roky od jej podpisu oboma zmluvnými stranami + 1 rok opcia,
s možnosťou opakovaného uplatnenia opcie s automatickou prolongáciou.

6.

Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky
a) Podkladom pre vypracovanie ponuky je táto Výzva na predloženie ponuky a jej prílohy:
 Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
(poskytnutý súbor .xls obsahuje 2 hárky, v prvom hárku je Príloha č.1 Návrh na
plnenie kritérií, v druhom hárku je Príloha č. 1 RD: Cenník a špecifikácia
činností)
 Príloha č. 2: Rámcová dohoda vrátane príloh:
Príloha č. 1 RD: Cenník a špecifikácia činností (je v súbore .xls Príloha č.1
Návrh na plnenie kritérií)
Príloha č. 2 RD: Zoznam miest odovzdávania a prevzatia odpadov a kontaktné
osoby Zhotoviteľa
 Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia – vzor,
 Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie – ostatné náležitosti ponuky – vzor,
 Príloha č. 5: Súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor,
 Príloha č. 6: Krycí list ponuky – vzor
 Príloha č. 7: Vzor písomného stanoviska k neúčasti.
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú
záujemcom poskytnuté cez el. portál proebiz.com.
Pre registráciu do el. portálu proebiz.com kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=3204
Uchádzačom, ktorí vyplnia registračný formulár na portáli proebiz.com, bude zaslaná z portálu
proebiz.com „Pozvánka na účasť vo výberovom konaní“, ktorej prílohou sú kompletné podklady
pre vypracovanie ponuky.
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7.

Lehota na predkladanie ponúk: do 14.01. 2020 do 10,00 hod.
Ponuky musia byť predložené v stanovenej lehote. Neskôr doručené ponuky sa neotvoria a v
procese obstarávania sa na ne nebude prihliadať. Ponuky musia byť predložené elektronicky na
portál proebiz.com v súlade s bodom 13. tejto výzvy.
Uchádzač je oprávnený požiadať Spoločnosť SPP o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, na
základe písomnej žiadosti doručenej elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy kontaktných
osôb uvedených v bode 1. tejto výzvy. Žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk je
potrebné doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie ponúk.
V prípade, ak Spoločnosť SPP žiadosti o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vyhovie,
oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk zverejní rovnakým spôsobom, akým bola táto
výzva na predkladanie ponúk zverejnená.

8.

Podmienky účasti a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
Procesu obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorí spĺňa nasledovné podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
1. Uchádzač musí mať oprávnenie na podnikanie v rozsahu predmetu obstarávania (oprávnenie
dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
obstarávania)
2.

uchádzač, jeho štatutárny orgán, člen jeho štatutárneho orgánu ani prokurista nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku alebo úmyselný hospodársky
trestný čin,

3.

uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov, daňové nedoplatky
voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike
a/alebo v štáte jeho sídla alebo miesta podnikania,

4.

na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku,

5.

uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch pred vyhlásením obstarávania
závažného porušenia odborných, profesijných alebo zmluvných povinností alebo závažného
porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
nasledovne:
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 8 písm. a) ods. 1 Spoločnosť SPP
nepožaduje od uchádzača predloženie výpisu z obchodné registra, prípadne iného dokladu, ktorý ho
oprávňuje dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom obstarávania. Spoločnosť SPP si predmetnú podmienku účasti overí z verejne
dostupného zdroja.
Za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa bodu 8 písm. a) ods. 2 až 5 uchádzač vo
svojej ponuke predloží čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.
b) Technická alebo odborná spôsobilosť
Požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača
a doklady na ich preukázanie:
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Uchádzač musí preukázať technické alebo odborné postavenie predložením nasledovných
dokladov:
1. Registrácia v zmysle § 98 ods. (1) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj
predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa
zaregistrovať na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste svojho
sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas
podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.“
2. Registrácia v zmysle § 98 ods. (2) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju
činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1
alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.“
3. Registrácia v zmysle § 98 ods. (4) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na dopravcu odpadu, ktorý vykonáva prepravu
odpadu pre cudziu potrebu alebo vlastnú potrebu na základe oprávnenia podľa osobitného
126a
predpisu, ) ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas
podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1.“,
respektíve
4. súhlas podľa § 97 ods. 1 predmetného zákona:
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku
nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,
Pre odpady:
15 02 02
15 01 11
17 04 09
15 02 03
15 01 01
15 01 02
15 01 06
17 09 04
20 03 07
Potrebné súhlasy:
a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a
zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné
125
druhy kvapalných odpadov, )
Pre odpady:
15 02 02
15 01 11
17 04 09
15 02 03
17 09 04
20 03 07
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem
1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,
125
2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, )
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak
jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a
4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita
neprevyšuje 50 ton,
4
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Pre odpady:
15 01 01
15 01 02
15 01 06
f) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu
podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu
ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne
väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov“
Pre odpady:
15 02 02
15 01 11
17 04 09
Odvolávky:
125
) § 36 zákona č. 364/2004 Z. z.
126a
) Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov,
zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. f) musí byť platný pre celé územie SR.
Služby môžu byť zabezpečené prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa vyššie
uvedené podmienky.
5. V prípade predloženia dokladu preukazujúceho splnenie podmienok účasti technickej
spôsobilosti, ktorý je vydaný na subdodávateľa, uchádzač predloží čestné vyhlásenie
subdodávateľa, že bude pre uchádzača poskytovať predmetné služby.
c) Finančné alebo ekonomické postavenie
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača a doklady
na ich preukázanie:
Nepožaduje sa.
9.

Ďalšie náležitosti ponuky
Náležitosťou ponuky každého uchádzača musí byť jeho čestné vyhlásenie:
a) že uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami obstarávania
zákazky uvedenými vo výzve na predloženie ponuky, v podkladoch pre vypracovanie ponuky a
ich prílohách, vrátane návrhu zmluvných podmienok, obsiahnutých v prílohe č. 2 podkladov pre
vypracovanie ponuky,
b) že všetky uchádzačom predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
c) informáciu o podiele plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
prostredníctvom subdodávateľa/-ov, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa/-ov
v rozsahu: obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa, údaj o rozsahu subdodávky v % a
označenie akú časť predmetu zmluvy bude realizovať.
Vzor čestného vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy na predkladanie
ponúk.

10. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalších náležitostí ponuky – všeobecné
ustanovenia:
Všetky požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a ďalšie požadované
doklady (náležitosti ponuky) vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
5
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uchádzača a predložené ako scan originálu dokladu v elektronickej forme na elektronický
portál proebiz.com.
Predloženie ponuky vo forme združenia alebo skupiny dodávateľov sa neumožňuje!
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v prípade, ak z predložených dokladov na preukázanie splnenia podmienok
účasti nie je možné posúdiť ich platnosť alebo ak nie je možné posúdiť splnenie podmienky účasti.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení.
11. Zábezpeka: nevyžaduje sa.
12. Komunikácia: elektronicky na adresu jana.kozakovicova@spp.sk a jaroslava.iglarova@spp.sk
13. Forma a spôsob predkladania ponúk
a) Spôsob predloženia ponúk:
Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej forme. Ponuku musí uchádzač vložiť
v lehote na predloženie ponúk podľa bodu 7. tejto výzvy do elektronického systému proebiz.com.
b) Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe na el. portál proebiz.com v lehote na
predloženie ponúk musí obsahovať:
1. Krycí list ponuky, vypracovaný podľa prílohy č. 6 tejto výzvy – vo formáte .pdf
2. Doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. tejto výzvy;
3. Doklady - ďalšie náležitosti ponuky podľa bodu 9. tejto výzvy;
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa bodu 23. tejto výzvy;
5. Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Všetky ceny musia byť uvedené v EUR
bez DPH. Bližšie informácie k vyplneniu „Návrhu na plnenie kritérií“ sú uvedené v bode 15
tejto výzvy.
6. Rámcovú dohodu vrátane príloh:
Príloha č. 1-RD: Cenník a špecifikácia činností
Príloha č. 2-RD: Zoznam miest odovzdávania a prevzatia odpadov a kontaktné osoby
Zhotoviteľa
Návrh Rámcovej dohody musí byť podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom oprávneným konať v
mene uchádzača pri uzatváraní záväzkového vzťahu, ktorého uzavretie bude výsledkom tohto
postupu obstarávania.
Uchádzač predloží aj plnú moc, resp. poverenie osoby zastupujúcej uchádzača pri predložení
ponuky, ak ponuku podpisuje osoba iná ako štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo
prokurista uchádzača.
Uchádzač predloží ponuku, ktorá obsahuje všetky požadované doklady v elektronickej forme vo
formáte pdf vložením na portál proebiz.com. Výslednú cenu z Návrhu na plnenie kritérií zadá do
príslušnej kolónky na portáli proebiz.com.
Spoločnosť SPP predloženie variantného riešenia nepripúšťa.
V stanovenej lehote na predkladanie ponúk je uchádzač oprávnený predloženú ponuku vziať späť
a prípadne ju nahradiť novou ponukou. Späťvzatá ponuka sa neotvára a v procese obstarávania
sa na ňu neprihliada. Ponuka doručená na inú adresu, v inej forme, alebo iným spôsobom, ako je
6
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ustanovené v tejto výzve, sa bude považovať za nedoručenú, v procese obstarávania sa neotvorí
a nebude sa na ňu prihliadať.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk je:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH.
V Návrhu na plnenie kritérií sú uvedené predpokladané množstvá jednotlivých položiek. Uchádzači
doplnia do Návrhu na plnenie kritérií jednotkové ceny. Celková cena každej položky sa uvedie ako
súčin jednotkovej ceny a množstva uvedeného pri konkrétnej položke. Výsledná celková cena je
vypočítaná ako súčet výsledných cien jednotlivých položiek.
Na 1. mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou. Ostatným ponukám budú priradené
ďalšie miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najvyššou celkovou cenou bude umiestnená na mieste
s najvyšším poradovým číslom.
Na 1. mieste sa umiestni uchádzač, ktorý predložil v el. aukcii a/alebo na základe individuálneho
rokovania najnižšiu cenu. Ostatným ponukám budú priradené ďalšie miesta v poradí vzostupne.
Ponuka s najvyššou cenou bude umiestnená na mieste s najvyšším poradovým číslom.
Spoločnosť SPP uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa na základe výsledku el. aukcie a/alebo na
základe individuálneho rokovania umiestnil na 1. mieste. V prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil
na 1. mieste odmietne v lehote viazanosti ponúk uzatvoriť zmluvu so Spoločnosťou SPP, Spoločnosť
SPP si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
V prípade, ak bude mať ponuka uchádzača nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
požiadať uchádzača o ich vysvetlenie alebo odstránenie. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo
požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak cenová ponuka uchádzača bude
mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej komodity.
15. Cena, mena a platobné podmienky
Navrhovaná cena za plnenie predmetu obstarávania musí byť v ponuke uchádzača uvedená v mene
euro bez dane z pridanej hodnoty a musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
o cenách, najmä so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ako aj
primeraný zisk dodávateľa.
V prílohe č. 1 tejto výzvy je súbor formátu excel (.xls), ktorý obsahuje 2 hárky, v prvom hárku je
Príloha č.1 „Návrh na plnenie kritérií“, v druhom hárku je Príloha č. 1 RD „Cenník a špecifikácia
činností“. Predmetné hárky sú prepojené, uchádzači doplnia jednotkové ceny len do „Návrhu na
plnenie kritérií“ a tieto ceny prenesú do druhého hárku Príloha č. 1 RD „Cenník a špecifikácia
činností“. Jednotkové ceny uvedené v „Návrhu na plnenie kritérií“ a v Prílohe č. 1 RD „Cenník
a špecifikácia činností“, musia byť u tých istých položiek zhodné. V prípade nezhody, platia ceny
uvedené v „Návrhu na plnenie kritérií“.
V „Návrhu na plnenie kritérií“ sú uvedené predpokladané množstvá jednotlivých položiek. Uchádzači
doplnia do „Návrhu na plnenie kritérií“ jednotkové ceny (zelené bunky). Celková cena každej položky
sa vypočíta ako súčin jednotkovej ceny a množstva uvedeného pri konkrétnej položke, na základe
zadaných vzorcov. Výsledná celková cena je vypočítaná ako súčet výsledných cien jednotlivých
položiek.
V „Návrhu na plnenie kritérií“ je stanovená cena za zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadov
a samostatne je vyčlenená cena za poplatky za skládku v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z.
a nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. pre rok 2020. Uchádzači doplnia cenu poplatkov za skládku pre
jednotlivé druhy odpadov vo výške stanovenej zákonom č. č. 329/2018 Z.z. a nariadenia vlády č.
330/2018 Z.z. pre rok 2020. Sadzby poplatkov za skládku pre jednotlivé druhy odpadov, ktoré budú
na základe platnej legislatívy v ďalších rokoch upravované, budú platné a fakturované v zákonom
stanovenej výške, bez potreby uzatvárania dodatkov ku Rámcovej dohode.
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V „Návrhu na plnenie kritérií“ sú samostatne vyčlenené položky súvisiace s použitím
veľkoobjemových kontajnerov s objemom cca 10 až 20 m3, ktoré nie sú zahrnuté do celkovej ceny,
ale budú uvedené v cenníku, ktorý bude prílohou Rámcovej dohody. Použitie takýchto kontajnerov
v minulosti nebolo požadované, Spoločnosť SPP ich požaduje oceniť, pre možnosť ich objednania
(ako náhradu za kontajnery s nižším objemom), ak to bude efektívnejšie.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Úspešný uchádzač je pred uzavretím zmluvy povinný označiť, ktoré činnosti v rámci plnenia
predmetu zmluvy sa budú považovať za stavebnú činnosť pre účely fakturácie plnenia a úhrady
dane z pridanej hodnoty v zmysle príslušných všeobecne záväzných daňových právnych predpisov.
Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa bude považovať za neposkytnutie súčinnosti
k uzavretiu zmluvy.
16. Spôsob vyhodnotenia ponúk
Ponuky budú vyhodnotené na základe hodnotiacich kritérií uvedených v tejto výzve na predkladanie
ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačom alebo vybranými uchádzačmi
o predložených ponukách.
Uchádzači môžu byť vyzvaní na predloženie revidovanej cenovej ponuky, a to aj vo viacerých kolách
a úrovniach. Za účelom predkladania revidovaných cenových ponúk si Spoločnosť SPP vyhradzuje
právo uskutočniť elektronickú aukciu alebo uskutočniť individuálne rokovania s uchádzačmi
realizované osobne alebo prostredníctvom telekonferencie. V prípade realizácie elektronickej aukcie
budú detailné podmienky a termín konania elektronickej aukcie oznámené uchádzačom v pozvánke
na účasť v elektronickej aukcii zaslanej prostredníctvom elektronického aukčného portálu
proebiz.com.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uskutočniť zúžený výber uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie revidovanej cenovej ponuky spôsobom podľa predchádzajúceho odseku a/alebo rokovať
s vybranými uchádzačmi o podmienkach zmluvy.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v prípade, ak sa počas jej
priebehu vyskytnú akékoľvek technické problémy na strane prevádzkovateľa e-aukčného systému
alebo na strane Spoločnosti SPP.
V prípade, ak po finálnom vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo
neposkytne súčinnosť k uzavretiu zmluvy v primeranej lehote stanovenej v písomnej výzve na
uzavretie zmluvy, alebo ak sa po vyhodnotení ponúk zistia okolnosti zakladajúce dôvod vylúčenia
úspešného uchádzača a tento uchádzač bude z procesu obstarávania vylúčený, Spoločnosť SPP si
vyhradzuje právo uskutočniť opätovné vyhodnotenie ponúk uchádzačov. Za týmto účelom si
Spoločnosť SPP vyhradzuje právo opakovať elektronickú aukciu alebo opätovne požiadať ostatných
uchádzačov o predloženie revidovaných cenových ponúk, a to bez účasti uchádzača, ktorý od svojej
ponuky odstúpil, neposkytol súčinnosť k uzavretiu zmluvy alebo bol z procesu obstarávania
vylúčený.
17. Vysvetľovanie a odstraňovanie nedostatkov ponuky
V prípade, ak bude ponuka uchádzača obsahovať chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé
obsahové alebo formálne nedostatky, Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať uchádzača
o ich vysvetlenie alebo odstránenie. Pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky
uchádzač nie je oprávnený meniť svoju ponuku nad rámec nedostatkov vytýkaných v písomnej
žiadosti o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov doručenej uchádzačovi. V opačnom prípade si
Spoločnosť SPP vyhradzuje právo ponuku uchádzača z postupu obstarávania vylúčiť.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo požiadať o uchádzača o vysvetlenie ponuky, v prípade ak
cenová ponuka uchádzača bude mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
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obstarávanej komodity. Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť z postupu obstarávania ponuku
uchádzača, ktorá je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania obstarávanej
komodity.
18. Vylúčenie uchádzača
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu obstarávania,
ak:
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,
b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil
požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,
c) uchádzač vo svoje ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne kreslené údaje, alebo predložil
falšované alebo pozmenené doklady,
d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania
obstarávanej komodity,
e) ponuka uchádza nespĺňa stanovené náležitosti ponuky a z toho dôvodu ju nie je možné
vyhodnotiť a uchádzač tieto nedostatky neodstránil ani v dodatočnej lehote stanovenej v žiadosti
o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov ponuky,
f) uchádzač pri vysvetľovaní alebo odstraňovaní nedostatkov ponuky zmenil svoju ponuku nad
rámec vytýkaných nedostatkov uvedených v žiadosti Spoločnosti SPP o vysvetlenie alebo
odstránenie nedostatkov ponuky doručenej uchádzačovi,
g) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,
h) uchádzač nezložil zábezpeku v lehote, výške a spôsobom uvedeným v týchto podkladoch, ak sa
vyžaduje zloženie zábezpeky,
i) uchádzač je zaradený
Spoločnosťou SPP,

do

zoznamu

dodávateľov

s negatívnym

hodnotením

j) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu
Spoločnosťou SPP dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností,

vedenom

uzavretom

so

k) existuje dôvodný predpoklad, že z dôvodu konfliktu záujmov dotknutý uchádzač má alebo by
mohol mať neprimeranú výhodu v procese obstarávania,
Prípadné vylúčenie bude uchádzačovi písomne oznámené spolu s uvedením dôvodu vylúčenia.
19. Komunikácia a jazyk v obstarávaní, doručovanie a počítanie lehôt
Ponuky uchádzačov sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade, ak niektorý z dokumentov
predkladaných v ponuke uchádzača bol vyhotovený v inom ako slovenskom jazyku alebo českom
jazyku, je uchádzač povinný súčasne predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. V prípade
zistenia rozdielov medzi slovenským znením a znením v cudzom jazyku, bude mať prednosť
slovenské znenie. Spoločnosť SPP si v prípade pochybností vyhradzuje právo vyžiadať si od
uchádzača úradný preklad dokumentu do slovenského jazyka. Náklady so zabezpečením prekladu
dokumentov znáša v plnom rozsahu uchádzač.
Komunikácia a výmena informácií s uchádzačmi sa uskutočňuje písomne listinou formou
s doručením osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo kuriérskej služby, písomne
prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo osobne na rokovaniach alebo ich
kombináciou. Pri telefonickej alebo osobnej komunikácii s uchádzačmi bude vyhotovený písomný
záznam umožňujúci trvalé a preukázateľné zachytenie jej skutočného obsahu. Písomný záznam
podľa predchádzajúcej vety podpíšu alebo preukázateľne odsúhlasia (písomne, e-mailom)
zástupcovia všetkých zúčastnených strán. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť podpísanie
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záznamu zo strany všetkých zúčastnených osôb, zápis sa elektronicky zašle na odsúhlasenie
všetkým zúčastneným stranám.
Pre potreby realizácie tohto obstarávania sa pod pojmom „písomne“ rozumie vyhotovenie
dokumentu v listinnej alebo elektronickej forme, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V súvislosti s
doručovaním dokumentu sa pod pojmom „písomne“ rozumie jeho doručenie aj prostredníctvom
správy elektronickej pošty alebo obdobných elektronických komunikačných prostriedkov, pokiaľ nie
je výslovne uvedené inak.
Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
plynutia lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa,
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak
taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na
sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
20. Oznámenie a zverejnenie výsledku obstarávania a uzavretie zmluvy
Po finálnom vyhodnotení ponúk sa úspešnému uchádzačovi odošle písomné oznámenie o prijatí
jeho ponuky. Neúspešným uchádzačom sa písomne oznámi, že neuspeli a ich ponuka sa neprijíma.
Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný na uzavretie zmluvy. Vo výzve podľa predchádzajúcej
vety bude úspešnému uchádzačovi určená primeraná lehota na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu
zmluvy.
Výsledok obstarávania bude zverejnený rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na
predkladanie ponúk, pričom sa uvedie identifikácia úspešného uchádzača/ úspešných uchádzačov
v rozsahu údajov: obchodné meno, sídlo a IČO.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s viacerými uchádzačmi.
21. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.04.2020.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk pred jej uplynutím. Predĺženie
lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
Uchádzačom bude zároveň odoslané písomné oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.

22. Zverejnenie zmluvy
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva, ktorej uzavretie bude výsledkom tohto obstarávania, alebo
informácia o uzavretí zmluvy, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv 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 (ďalej len
„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom.
V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje (t.j. aj obchodné tajomstvo). V prípade, ak
uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet jeho
obchodného tajomstva, je povinný Spoločnosti SPP túto skutočnosť písomne oznámiť pred
uzavretím zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet jeho obchodného
tajomstva v súlade s ust. § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Uchádzač zároveň berie na vedomie, že rozhodnutie o prípadnom zverejnení zmluvy
alebo informácie o uzavretí zmluvy prináleží výlučne Spoločnosti SPP.

10

Evidenčné číslo obstarávania: KO-VPP-264-19

23. Ochrana osobných údajov
V prípade, ak súčasťou ponuky uchádzača sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických
osôb podliehajúce ochrane v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov, uchádzač je povinný k takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej
osoby so spracúvaním jej osobných údajov, pokiaľ uchádzač nespracúva osobné údaje dotknutej
osoby na inom právnom základe. Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov tvorí prílohu č. 6
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
24. Zrušenie obstarávania
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo toto obstarávanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
O zrušení obstarávania budú všetci uchádzači písomne upovedomení. Zrušenie sa zverejní
rovnakým spôsobom, akým bola zverejnená táto výzva na predkladanie ponúk.
25. Doplňujúce informácie:
Ďalšie doplňujúce informácie k obstarávaniu a podklady pre vypracovanie ponuky je možné získať u
kontaktných osôb uvedených v bode 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

26. UPOZORNENIE:
Táto výzva na predkladanie ponúk nepredstavuje verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) ani vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 Obchodného
zákonníka a Spoločnosť SPP nezaväzuje na uzavretie zmluvy. Toto obstarávanie nie je verejným
obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
Spoločnosť SPP neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s vypracovaním a predložením
ponuky a účasťou uchádzača v procese obstarávania.
Spoločnosť SPP si vyhradzuje právo v lehote na prekladanie ponúk zmeniť, prípadne doplniť
podmienky obstarávania uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk alebo jej prílohách. Prípadné
zmeny alebo doplnenia podmienok obstarávania budú zverejnené rovnakým spôsobom ako táto
výzva na predkladanie ponúk a uchádzači, ktorí už predložili svoju ponuku budú o zmene podmienok
písomne informovaní.
V prípade, ak sa tohto obstarávania nezúčastníte a ponuku nepredložíte, dovoľujeme si Vás
požiadať o poskytnutie písomného stanoviska so stručným odôvodnením k neúčasti a nepredloženiu
ponuky. Písomné stanovisko zašlite prosím prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktných osôb
uvedených v bode č. 1 tejto výzvy.
Vzor písomného stanoviska podľa predchádzajúcej vety tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.

Dátum zverejnenia: 10.12. 2019

Prílohy (poskytované elektronicky cez portál Proebiz.com):
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií,
(poskytnutý súbor .xls obsahuje 2 hárky, v prvom hárku je Príloha č.1 Návrh na plnenie
kritérií, v druhom hárku je Príloha č. 1 RD: Cenník a špecifikácia činností)
Príloha č. 2: Rámcová dohoda vrátane príloh:
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Príloha č. 1 RD: Cenník a špecifikácia činností (je v súbore .xls Príloha č.1 Návrh na
plnenie kritérií)
Príloha č. 2 RD: Zoznam miest odovzdávania a prevzatia odpadov a kontaktné osoby
Zhotoviteľa
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienok účasti osobného
postavenia – vzor,
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie – ostatné náležitosti ponuky – vzor,
Príloha č. 5: Súhlas so spracovaním osobných údajov – vzor,
Príloha č. 6: Krycí list ponuky - vzor
Príloha č. 7: Vzor písomného stanoviska k neúčasti
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