
Výzva na predloženie ponuky 

l. Všeobecné informácie. 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie: Obec Vojany - Obecný úrad 

Sídlo organizácie: 076 72 Vojany č . 72 

IČO: 00332127 

Zastúpený: Czinke štefan, starosta obce Vojany 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Vojany č. 72 

Kontaktná osoba: Gyure Karol 

Telefón: 0915 377827 

E-mail: ouv@centrum. sk, karolgyure@g mail. com 

2. Postup verejného obstarávania. 

Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

ll. Opis predmetu zákazky. 
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. 

Názov 
CPV 
Druh 

"Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vojany" 
90511000-2, 90511100-3, 9051200-9, 90513000-6, 

l l Stavebné práce 

2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky. 

Funkcia Odstránením nezákonne umiestneného odpadu odstrániť potenciálne 
nebezpečenstvo pre zdravie l'udí, kontaminácie podzemných a povrchových vôd, 
úletu ľahkého odpadu do ovzdušia, zvýšiť úroveň životného prostredia obyvatel'ov 
obce Vojany. 

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky. 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Sanácia znečistených plôch súbor Styri lokality v katastri obce, 
v určených lokalitách obce: prístupné mechanizmami, 

celková plocha dotknutých 
parciel je cca 113 tis. m2, z 
toho znečistených spolu cca 
2800 m2 

Celkový odhadovaný objem m3 1180 m3 
zmesového komunálneho odpadu 
Vzdialenosť od skládky km 20 

Uloženie stavebného a zmesového Eur/tona 35 
komunálneho odpadu na riadenú 
skládku odpadov 
Celková plocha pre rekultiváciu m2 2800 
miesta 
Odhadovaná výška nahromadeného m 0,5 1,5 
odpadu 



Technické vlastnosti Hodnota l Charakteristika 

Stručný opis lokality č . 1. KU Vojany, parcela č . 777, zastavané plochy a nádvoria, LV 237 
"C" . Miesto s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza pri 
železnici za rómskou osadou. Odpad je nerovnomerne roztrúsený 
v dÍžke 300 m a šírke 2,5m. Objem skládky sa odhaduje na 600 
m3. Obsahuje prevažne komunálny odpad. Celková znečistená 
plocha sa odhaduje na 750 m2. 

Stručný opis lokality č . 2. KU Vojany, parcela č . 718/1 , zastavané plochy a nádvoria, LV 
718/1 "C". Miesto s nezákonne umiestneným odpadom sa 
nachádza pri ceste k EVO. Odpad je nerovnomerne roztrúsený 
v dÍžke 25m a šírke 2,5m. Objem skládky sa odhaduje na 310m3. 
Obsahuje prevažne komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 
Celková znečistená plocha sa odhaduje na 600 m2. 

Stručný opis lokality č . 3. KÚ Vojany, parcela č . 605/1 , zastavané plochy a nádvoria, L V 397 
"C". Miesto s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza za 
bývalým areálom Lykotexu až od 80. rokov, kedy závod ukončil 
svoju činnosť a v areáli sa vystriedalo viacero firiem . Objem 
skládky sa odhaduje na 170 m3. Obsahuje prevažne komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. Celková znečistená plocha sa 
odhaduje na 950 m2. 

Stručný opis lokality č. 4. KÚ Vojany, parcela č . 702, 703/1 , 703/2, 703/3, 704/1 , zastavané 
plochy a nádvoria, LV 419, 896, 7, 958, 639. Miesto s nezákonne 
umiestneným odpadom sa nachádza pri železničnom priecestí. 
Objem skládky sa odhaduje na 1 OO m3. Obsahuje prevažne 
komunálny odpad a zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií. 
Celková znečistená plocha sa odhaduje na 500 m2. 

Predmet sanácie: Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií, /kód odpadu 170904/ 
nie nebezpečné zložky komunálneho odpadu /papier, plasty, sklo, 

kovy a pod. kód odpadu 200301, 200139, 200101, 200102/ 
Charakter lokality Obytná zóna 

Forma zhodnotenia predmetu sanácie Vzhľadom k vysokému veku divokej skládky došlo 
k znehodnoteniu triedených komodít, ktoré budú riešené v rámci 
zmesového komunálneho odpadu, 

Rozsah sanácie: Odkopávka odpadu, zber Práce na jednotlivých lokalitách podľa položiek vo výzve 
a naloženie zmesového odpadu na a ocenenia v ponuke úspešného uchádzača majú byt' vykonané 
nákladné autá, preprava a uloženie na úplne, odpad odstránený určeným spôsobom, priestory vyčistené a 
riadenú skládku. Rekultivácia dotknutých urovnané plnom rozsahu , 
miest hrubým urovnaním mechanizmami . 
Doteraz realizované opatrenia na V minulosti neboli realizované, 
sanáciu 
Zhotovenie diela Realizuje sa v pracovných dňoch , v čase od 06. OO hod. do 18. OO. 

hod. V mimopracovnej dobe len na základe dohody a povolenia 
Objednávateľa. 

Rozsah dodávky V rozsahu požiadaviek vo výzve celkom 4 lokality a uchádzačom 
zistených a nameraných údajov pri obhliadke, 

Stavebné povolenie: Nie je potrebné. 

Spôsob tvorby ceny Ocenenie cenotvorbou uchádzača na základe výkazu výmer, 
prípadne obhliadky dotknutej lokality, nameraných, alebo zistených 
hodnôt, určenia konečných nákladov. 

Obhliadka Obhliadka je možná v pracovných dňoch, v dobe od: 31 . 08. 2015 
medzi 08. OO hod., - 14. OO. hod., do 09. 09. 2015. Kontaktná 
osoba- p. Czinke štefan . . č . tel. 0566395234 alebo e-mailom na 
ouv@centrum.sk. Uchádzač musí požiadať o možnosť obhliadky 
e-mailom, s návrhom termínu obhliadky, uvedením svojho 
obchodného mena a úplnej adresy a mena osoby, ktorá bude 
obhliadku vykonávať. 

Technické informácie Požiadať o doplňujúce informácie k zákazke je možné v pracov. 
dňoch, v dobe od: 31 . 08. 2015 medzi 08. OO hod. , - 14. OO. hod., 
do 1 O. 09. 2015. Kontaktná osoba- p. Gyure Karol, č . tel. 
0915377827, alebo e-mailom na karolgyure@gmail.com. 
Obstarávateľ každú , takto vyžiadanú informáciu poskytne mailom 
do 2 prac. dní, najneskoršie do 10. 09. 2015 do 14. OO. hod. tým 
záujemcom, ktorým zaslal výzvu, alebo ktorí vykonali obhliadku, 



4. Technická alebo odborná spôsobilosť. 

Verejný obstarávate!' požaduje, aby mal uchádzač v rámci techn . a strojného vybavenia k dispozícii 
minimálne jedno nákladné auto s nosnosťou min . 1 O ton a jeden nakladač a vo svojej ponuke preukázal, 
že pri plnení zmluvy ich bude môcť reálne využívať. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal možnosť využívať služby zariadenia na 
zneškodňovanie od~adov skládkovaním s ~latnim ~ovolením na ~revádzkovanie skládky 
a certifikovanou váhou. Uchádzač doloží overenú kópiu platného integrovaného povolenia na 
prevádzkovanie skládky do svojej ponuky. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov v rámci technickej a odbornej spôsobilosti na 
dodanie zákazky ako dôkaz, že uchádzač je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. 
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača , pričom doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateefovi úspešný uchádzač v čase 
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom . 

Verejný obstarávateľ požaduje predlož iť všetky doklady a dokumenty ako originál, alebo úradne overená 
kópia . 

5. Doplňujúce informácie. 

Zákazka sa týka projektu Program financovaného z fondov EÚ- NIE 

Zákazka sa týka projektu Program odpadového hospodárstva SR pre roky 2011 -2015- ANO 

Možnosť predkladania ponúk Ponuku môže predkladať len uchádzač, ktorý je fyzickou alebo 
právnickou osobou , vystupujúcou voči verejnému obstarávateľovi 
samostatne alebo ako skupina fyzickýchosôb/právnických osôb, 
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne . 

Vyhradené zákazky pre NIE 
chránené dielne alebo chránené 
pracoviská ., 

Zoznam položiek predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3. k tejto výzve. 

111. Obchodné a zmluvné podmienky. 
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok. 

Miesto dodania 
Predpokladaná hodnota 
predmetu zákazky 
v eurách bez DPH 
Lehota dodania 

Spôsob platby 
Fakturácia 

Faktúra 

Cena za zákazku 
Poskytovanie zálohovej 
platby 
Splatnosť 

Dodatkové práce, 
súvisiace so zákazkou 

Záručná doba 

Pre Obec Vojany, Obecný úrad, Vojany č . 72, 076 72. 
29 743,49 

Predpokladá sa najneskoršie do 30. 11. 2015. Presný termín sa určí pri 
uzatváraní Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. 
Na základe faktúry, prevodom z účtu na základe faktúry. 
Zhotoviťel' má právo fakturovať predmet zákazky v celku, po potvrdení 
preberacieho protokolu zodpovednou osobou Objednávateľa. 
Súčasťou faktúry má byt' kópia preberacieho protokolu, položkovitý zoznam 
dodávok a prác podľa skutočného vyhotovenia predmetu zákazky. Doklady 
o preprave a uložení pozbieraného odpadu na riadenú skládku. 
Cena, navrhnutá Uchádzačom vponuke bude konečná. 
Neposkytuje sa 

14 dní 
Nie je možné dodatočne realizovať práce súvisiace s predmetom zákazky, 
prípadne s odstraňovaním vniknutých následkov, súvisiacich so zhotovením 
diela. 
Nie je požadovaná. 



Ak výsledkom verejného obstarávania bude objednávka -

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

l Objednávka. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača 

Ak výsledkom verejného obstarávania bude zmluva alebo rámcová dohoda 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

Kúpna zmluva uzatvorená podľa§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača . 

Zmluva o dielo uzatvorená ~odra§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodn~ zákonník v znení 
neskorších oredoisov. Jei súčasťou bude ai výzva na oredloženie oonukv a oonuka uchádzača. 
Rámcová dohoda uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača . 

IV. Súťažné podmienky 
Kritérium Spôsob hodnotenia Určenie úspešného uchádzača 

Celková cena za predmet Hodnotí sa cena vrátane DPH Uspešný bude uchádzač s najnižšou 

celkovou cenou. zákazky uvedená v ponuke uchádzača. 

Použije sa elektronická 

aukcia 

Podmienky otvárania 

obálok a hodnotenia 

ponúk 

Spôsob predloženja ponúk 

Vrátenie ponúk 

Uzavretie zmluvy 

s úspešným uchádzačom 

Zrušenie postupu zákazky 

V. Obsah ponuky 
Obsah ponuky 

NIE 

Ponuky uchádzačov , ktoré budú splňať podmienky požadované vo výzve, budú 
vyhodnocované obstarávateľom dňa 14. 09. 2015. 
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk do 5 prac. dní písomne oznámi všetkým 
uchádzačom , ktorých ponuky sa vyhodnocovali , výsledok vyhodnotenia. Otváranie 
ponúk nebude verejné. Úspešný uchádzač v oznámení u úspešností svojej ponuky 
bude zároveň vyzvaný obstarávateľom na rokovanie o uzavretie zmluvy o zákazke. 
- Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku na predmet zákazky, bez variantných 
riešení. 
-Ponuky a požadované doklady sa predkladajú v štátnom t.j. v slovenskom jazyku 
-Uchádzači predkladajú ponuky osobne alebo poštovou zásielkou na adresu 
obstarávateľa. 

Ak uchádzač doručí ponuku osobne, obstarávateľ mu vydá potvrdenie, na ktorom 
bude uvedené: 

- Miesto, dátum a čas prevzatia ponuky, 
- obchodné meno a adresa sídla uchádzača 
- meno, priezvisko, titul a podpis osoby, ktorá doručila ponuku 

pečiatka a podpis osoby, preberaiúca ponuku za obstarávateľa , 

Ponuku, ktorú obdrží obstarávateľ po určenej lehote na predkladanie ponúk, 
vráti uchádzačovi neotvorenú, v neporušenom obale. 
Obstarávateľ potvrdzuje, že úspešného uchádzača vyzve k uzavretiu zmluvy písomne 
tak, aby táto bola uzatvorená do 16 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 zákona o 
verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu, ktorá je 
predmetom tejto zákazky, alebo neposkytne obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na 
jej uzavretie, obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu na predmet zákazky s uchádzačom , 
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zrušenie použitého postupu 
zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a to len 
v zmysle § 46 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku v prípade, že nebude mu poskytnutá 
dotácia na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom v zmysle zákona 
č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z .. , 
alebo ak výška uchádzačmi požadovanej ceny za predmet zákazky bude vyššia 
ako je predpokladaná cena predmetu zákazky. 

1. Vyplnený a podpísaný formulár ponuka. (formulár je v prílohe k výzve). 

2. čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 
3. Ocenený a potvrdený zoznam položiek predmetu zákazky. 
4. čestné vvhlásenie uchádzača o solnení oodmienok technickei a odbornei soôsobilosti. 



Vl. Miesto a lehota na predloženie ponuky 
Miesto pred loženia ponuky Lehota na predloženie ponuky 

Obec Vojany, Obecný úrad, Vojany č. 72, 076 72, poštou , alebo 

osobne v sídle Obstarávateľa , v zalepenej obálke s označením : 
11 . 09. 2015, do 11 . 30. hod. 

Neotváral'! Ponuka na zákazku : "Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom v obci Vojany" - Stavebné práce 

VIl. Lehota viazanosti 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 31. 10. 2015. 

Vo Vojanoch, dňa 31. 08. 2015. 

meno a priezvisko 
funkcia 

Prílohy: 
1. Formulár ponuka. 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na účast' a súhlas s obchodnými a zmluvnými 

podmienkami. 
3. Zoznam položiek predmetu zákazky. 

4. čestné vyhlásen ie uchádzača o splnení podmienok technickej a odbornej spôsobi losti.- Prílohu vypracuje 
a k ponuke doplní uchádzač. 


