Výzva na predkladanie ponúk - odvoz a likvidácia bio
odpadov
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona č.95/2013 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves, obstaráva pre základné a
materské školy v MČ Devínska Nová Ves, ktoré plánujú zadať zákazku s názvom: „Odvoz a
likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov zo školských kuchýň“.
Názov organizácie: Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves
IČO: 603392
Sídlo organizácie: Novoveská 17/A, 841 07 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Rattayová
Telefón/Fax: 60201437/60201420 E-mail: tatiana.rattayova@mudnv.sk
2. Predmet zákazky: služba – odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov, jedlých tukov
a olejov zo školských kuchýň Predpokladané množstvá odpadov týždenne pre nasledujúce
školské zariadenia:
Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3 – 300 l
Školská jedáleň pri MŚ M. Marečka 20 – 300 l
Školská jedáleň pri ZŠ P:Horova 16 – 150 - 200 l
Školská jedáleň pri ZŠ Bukovčana 3 – 150 - 200 l
Školská jedáleň pri ZŠ Bukovčana 1 – 100 l
jedlých tukov a olejov je cca 3 l /mesiac na ZŠ, v MŠ takýto odpad nevzniká
3. Typ zmluvy: zmluva podľa §566 Obchodného zákonníka, objednávateľom budú jednotlivé
školské zariadenia:
MŠ P. Horova 3, P. Horova 3, 841 07 Bratislava
MŚ M. Marečka 20, Milana Marečka 20, 841 07 Bratislava
ZŠ P:Horova 16, Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
ZŠ Bukovčana 3, Ivana Bukovčana 3, 841 07 Bratislava
ZŠ Bukovčana 1, Ivana Bukovčana 1, 841 07 Bratislava
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
MŠ P. Horova 3
MŚ M. Marečka 20
ZŠ P:Horova 16
ZŠ Bukovčana 3
ZŠ Bukovčana 1
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, 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.
Ponuky musia byť predložené v uzatvorenej obálke označenej heslom Súťaž „Odvoz a likvidácia
biologicky rozložiteľných odpadov zo školských kuchýň“ - neotvárať na adresu: Miestny úrad
Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.
Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 31.12.2013
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: od 1.12.2013, zmluva bude uzatvorená na 2 roky
7. Kontaktná osoba: Ing.Tatiana Rattayová, tel.02 60201437, tatiana.rattayova@mudnv.sk
8. Lehota na predkladanie ponúk: do 25. 11.2013 do 10.oo hod.
9. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: uvedené v bode 1.
10. Ponuky sa predkladajú v: slovenskom jazyku.
11. Otváranie obálok s ponukami: 25.11.2013 o 15.oo hod.
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.
13. Kritéria 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. Cenovú ponuku, podpísaný návrh zmluvy pripravený na podpis je potrebné doručiť v

zalepenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa na
adresu do 25.11.2013 do 10.00 hod.
16. Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku
predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v
súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže
vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov.
17. Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude podpísaná zmluva s ďalším
uchádzačom v poradí.
Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom:
Miestny úrad Bratislava- Devínska Nová Ves
Telefón: 02/60201437
Mail: tatiana.rattayova@mudnv.sk
Spracovala: Ing.Tatiana Rattayová

Milan Jambor
starosta

