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  Požiadavka  

na predloženie cenovej ponuky 
pre stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky 

  
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          

IČO:                             318 442 

Sídlo:                            Námestie slobody 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková 

      Telefón :                        046/5179601 

      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     

      Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Monika Majdanová 

      Telefón :                         046/5179625 

      E-mail :                           monika.majdanova@prievidza.sk                  

 

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  

      2.1 Názov zákazky : „Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

rodinných domov  (BRO)  z nádob s objemom minimálne 120litrov, maximálne 140 

litrov“ .           
      2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. 

      2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 

      2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby. 

  

                    

 3.  Opis predmetu zákazky :    
3.1 Opis zákazky:  
- Predmetom zákazky je zber, preprava do zariadenia na zhodnotenie a zhodnotenie BRO v k.ú. 

Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo zberných nádob s objemom 

minimálne 120 litrov, maximálne 140 litrov, hnedej farby. 

- predpokladaný počet vyvážaných nádob za mesiac: 3000 ks  

- začiatok predmetu zákazky: od 01.01.2017   

- ukončenie trvania predmetu zákazky: do 30.4.2017 

- začiatok zberu BRO: od 1.3.2017 

- frekvencia zberu: 1x za 14 dní (nepárny týždeň) 

- miesto plnenie zákazky: všetky rodinné domy podľa priloženého zoznamu ulíc  

- údržbu, čistenie, umývanie a dezinfekcia zberných nádob  

- vedenie evidencie, plnenie ohlasovacích povinností ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce z 

platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a prípadných legislatívnych 

zmien  

- zabezpečovanie osvety a informovanosti obyvateľov mesta o poskytovaných službách  
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Požadované technické parametre a odborná spôsobilosť: 

- čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza, alebo ním zriadeným 

organizáciám alebo záložným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za KO, na 

zaplatení kúpnej ceny a pod.), 

- zberové vozidlá na BRO 

- súhlasy potrebné na vykonávanie zberu a zhodnotenia BRO v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

- cenu za zber, odvoz a zhodnotenie BRO  jednej nádoby vrátane DPH, (príloha č.1 zmluvy) 

- preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti 

 

 

3.2 Pre spracovanie cenovej ponuky sa uchádzačom odporúča vykonať obhliadku miesta vykonávania       

zberu, aby si overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu cenovej 

ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na náklady uchádzača. 

  Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky: 

       Ing. Monika Majdanová, referent pre komunálne odpad. Hospodárstvo, tel. 046/51 79 625, e-mail:      

       monika.majdanova@prievidza.sk  
 

 

4.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     4.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

     4.2 Zálohy nebudú  poskytované. 

 

5.  V prípade vyhodnotenia ponúk úspešný uchádzač predloží : 
5.1  Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).   

     5.2 Čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným 

spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, 

na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).  

    5.3 Preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. 

 

 

6.  Obsah ponuky: 
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom ceny za celý predmet 

obstarávania. Cena požadujeme uviesť v € bez DPH aj v € s DPH .     
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7.  Lehota na predloženie ponúk: 
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 22.12.2016 do 10:00hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: ponuka požadujeme zaslať elektronicky na adresu: 

iveta.krajcikova@prievidza.sk .  

                     

 8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       

 8.1 V prípade, že navrhnutá predpokladaná hodnota zákazky bude vo finančnom limite 

zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky a určí 

na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača. Kritérium na hodnotenie 

ponúk bude najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.  

 

 

 

 

Za opis predmetu obstarávania :  

Ing. Monika Majdanová 

Dátum:  16.12.2016 

   

 

 

                            JUDr. Katarína Macháčková 

                                       primátorka mesta   
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