
                       

 
MESTO  BYTČA 

 
VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky: 

„SKLÁDKOVANIE  BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÉHO 
ODPADU“ 

 
Predmet zákazky: Skládkovanie  BRO  (20 02 01)   –  služba. 
 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 

Telefón: 041/5073914 

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček – proces verejného obstarávania 
e-mail : aukcie@bytca.sk 
 

Mesto Bytča, vyzýva v súlade s § 117 ods. 6 zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene niektorých zákonov a Smernice č. 2/2021 Mesta Bytča, pre uplatňovanie postupov 

VO, pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou,  na predloženie cenovej ponuky na zákazku: 

 

„Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu“. 

 

Účelom prieskumu trhu je, na uvedený predmet zákazky je výber zmluvného partnera.  
2. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa príslušných ustanovení  Zákona 513/1991  
Zb.  
3.   Miesto dodania zákazky:  Mesto Bytča.  
4. Spoločný slovník obstarávania: (CPV kód):  
Hlavný predmet 
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu.  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky – cca 85.000,00 € bez 
DPH.  
 

 
6. Predmetom zákazky bude služba spojená so: 
- Skládkovaním a následným zhodnocovaním odpadov s katalógovým číslom 20 02 01 – 

biologicky rozložiteľného odpadu, zbieraného od občanov v meste Bytča v zariadení 
úspešného uchádzača.  

Zhodnocovanie odpadu sa bude uskutočňovať v zmysle vyhlášky č. 371/2015 Z. z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch: 
 
Verejný obstarávateľ  v súčasnosti zabezpečuje zber a odvoz BRO z:  

- rodinných domov a kalendárového zberu na území mesta, 

mailto:aukcie@bytca.sk


- odpadu vzniknutého z vlastnej činnosti, t. j. činnosti Technických služieb Mesta Bytča, 
pri bežnej údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov; (kosenie trávnatých plôch 
orezávanie a výrub drevín a krovín a pod.). 

- zloženie BRO, bude prevažne: pokosená tráva, konáre z orezu a výrubu drevín, suché 
zvyšky rastlín, odpad zo zberu úrody, lístie a pod. 

- predpokladaný termín zabezpečovania zhodnocovania BRO, apríl – november, so 
zabezpečením dovozu BRO do zariadenia uchádzača na zhodnotenie vlastnými 
vozidlami. 

 

Množstvo vyprodukovaného BRO v roku 2021: 1580,00 t. 
 
TABUĽKA Č. 1 
ZLOŽENIE CENY PREDMETU ZÁKAZKY: 

Por. 
č.  

 Váha v % 

1. Skládkovanie BRO/t (celkové náklady) 100 

 Cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta 

Cena musí zahŕňať:  

 - zhodnotenie/zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, v koncovom zariadení 

 - vystavenie dokumentácie v zmysle platnej legislatívy, 

 - všetky ďalšie náklady uchádzača spojené s touto zákazkou. 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

8. Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

9. Podmienky účasti: 
9.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
ods.1 písm. e) a písmena f) ZVO. 

- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený uskutočňovať predmet zákazky“. Verejný 
obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne 
dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk,www.zrsr.sk; 
https://rpvs.gov.sk/rpvs.,   a pod. 
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb 
so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa 
§ 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, 
nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný 
obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom 
pre verejne obstarávanie. 
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v 

zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 

9.2.Ďalšie relevantne doklady, oprávňujúce uchádzača nakladať a zhodnocovať BRO 
v príslušnom zariadení, vydané príslušným OÚ ŽP, prípadne iný zmluvný vzťah oprávňujúci 
použitie takéhoto zariadenia:  
 

http://www.orsr.sk/


a) doklad o prevádzkovaní vlastného zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom takéhoto zariadenia,  
b) doklad o prevádzkovaní vlastnej spaľovne odpadu alebo zmluvu s iným prevádzkovateľom 
spaľovne odpadu o zabezpečení odberu odpadu,  
c) čestné prehlásenie uchádzača o platnosti a totožnosti dokladov s originálmi v čase 
predloženia ponuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 10. Kritérium hodnotenia ponúk:  
CENA PREDMETU ZÁKAZKY VRÁTANE  DPH: 

Por.č..   Váha v % 

1. Cena za skládkovanie t BRO 
(celkové náklady) 

Cena s DPH/cena celkom•  
 

100 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  
NAJNIŽŠIA CELKOVÁ CENA ZA SKLÁDKOVANIE 1 TONY BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÉHO  
ODPADU.  
Celková cena za skládkovanie 1 tony zmesového odpadu sa vypočíta ako:  
Ponúknutá základná cena za skládkovanie 1 tony zmesového komunálneho odpadu 
+ 
náklady spojené s dopravou za 1 tonu odpadu 
 
10.1. Spôsob určenia ceny za skládkovanie 1 tony BRO: Uchádzač v Prílohe č. 2 Cenová 
ponuka, uvedie ponúknutú jednotkovú cenu za skládkovanie  biologicky rozložiteľného 
odpadu vrátane DPH. Táto ponúknutá cena obsahuje všetky náklady uchádzača súvisiace so 
skládkovaním daného druhu odpadov a vyjadrená v EUR vrátane DPH.  
Uchádzačom ponúknutá základná cena za 1 tonu BRO musí byť uvedená v eurách vrátane DPH 
a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.  
Do ponúknutej základnej ceny za 1 tonu skládkovania BRO, musia byť započítané všetky 
doteraz vynaložené výdavky a v budúcnosti vynaložené výdavky uchádzača, súvisiace                         
s plnením predmetu tejto zákazky. 
 
10.2. K nákladom spojeným s dopravou odpadu na skládku:  
Prepravu si bude verejný obstarávateľ realizovať vo vlastnej réžii, preto je z pohľadu princípu 
hospodárnosti a nákladovej efektívnosti, povinný do ceny za skládkovanie zohľadniť aj tieto 
náklady, inak by sa mohlo stať, že celkové náklady na zabezpečenie cieľa budú nehospodárne.  
Náklady spojené s dopravou za 1 tonu odpadu budú vypočítané nasledovným spôsobom:  
 
vzdialenosť skládky odpadu x príslušný koeficient nákladovosti prepravy na 1 km.  
Vzdialenosť skládky odpadu od sídla verejného obstarávateľa bude vypočítaná, ako súčin 
počtu kilometrov na skládku a zo skládky (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta), ktoré musí 
prejsť vozidlo verejného obstarávateľa, štartujúce zo sídla spoločnosti a príslušného 
koeficientu nákladovosti prepravy.  
Vzdialenosť skládky bude určená na základe verejne dostupných máp (googlemaps.com), 
pričom zohľadňovať sa budú všetky cesty určené pre 26 ton vozidlá (diaľnice, cesty I., II. a III. 
triedy).*  
*Uchádzač vo svojej ponuke neuvádza vzdialenosť spracovateľského centra uchádzača od sídla pôvodcu odpadu, 
ale uvedie presný názov  a adresu sídla navrhovaného spracovateľského centra, pričom pre určenie vzdialenosti 
spracovateľského centra, od centra mesta sa použijú údaje uvedené v https://maps.google.sk merané podľa 
reálnej vzdialenosti prejdenej autom z centra mesta na adresu spracovateľského centra. Vzdialenosť 
spracovateľského centra, ako kritérium, bude určená v rámci vyhodnotenia ponúk, a uvedené vzdialenosti budú 
určené pomocou https://maps.google.sk a zaznamená v procese vyhodnotenia. Za sídlo pôvodcu odpadu sa 
považuje presná adresa Technických služieb mesta Bytča, ktoré budú zabezpečovať odvoz BRO, podľa Google 
maps.  

 

https://maps.google.sk/


 
Hodnota koeficientu: 0,43 €/km.  
Uvedené koeficienty nákladov prepravy 1 ton na 1 km verejný obstarávateľ vypočítal ako súčet 
všetkých nákladov, ktoré má spojené s prepravou odpadu. Tieto koeficienty sú pre všetkých 
uchádzačov rovnaké a prepočítané na 1 km a 1 tonu.  
Maximálna akceptovateľná vzdialenosť skládky prípadne prekladiska/zariadenia na zber 
odpadov  je 45 km od miesta sídla verejného obstarávateľa pre cestu tam a 45 km pre cestu 
späť (45km+45km). Skládka odpadov/prekladisko/zariadenie na zber odpadov umiestnený vo 
väčšej vzdialenosti je pre verejného obstarávateľa neakceptovateľná z pohľadu časovej 
dostupnosti, finančných a ekologických dopadov.  
V prípade využitia prekladiska alebo zariadenia na zber odpadov bude potrebné predložiť 
príslušné doklady prevádzkovateľa v zmysle platnej legislatívy.  
 
10.3 Spôsob použitia kritéria na hodnotenie:  

10.3.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 
predmetu obstarávania, podľa vzorca uvedeného v bode 10.1. vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch 
na plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou 
úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania 
ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania 
platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená v EUR, 
cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej 

ponuky, vyjadrená v EUR, 
bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

10.4.  Spôsob vyhodnotenia:  
10.4.1. Spôsob uplatnenia kritéria:  
- Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý 

predmet zákazky.  
- Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú 

cenu/náklady.   
 
Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšími celkovými nákladmi za 
skládkovanie 1 tony BRO.  
Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na hodnotenie ponúk, ako aj  váhovosť, resp. 
nákladovosť tak, aby v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti vyjadrovali skutočnú 
ekonomickú výhodnosť ponúkaného plnenia, a to najmä vzhľadom na potrebu logisticky 
zabezpečiť a zvládnuť každodenný zber a odvoz BRO do príslušného zariadenia, podľa 
platného harmonogramu. 

   

11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 
Dňa  8.7.2022 do 09:00  hod.,  
- komunikácia  a výmena informácií a predkladanie ponúk je umožnená len registrovaným    
   uchádzačom prostredníctvom portálu www.evoportal.sk.  
- predkladanie ponúk je umožnené registrovaným  uchádzačom, ktorých verejný   
   obstarávateľ zaregistroval do systému EVO schválením jeho žiadosti o registráciu  
- registrácia na adrese: http://www.evoportal.sk/.  
- Ponuka sa predkladá elektronicky cez systém EVO.eBIT portal, doklady a ponuka musí byť  
   predložená ako súbor pdf.  
- Bližšie informácie na tel. č.: 0915 839 934.  



 
12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak výsledná suma bude vyššia, ako výška prostriedkov 
poskytnutá verejnému obstarávateľovi v rozpočte na predmet zákazky.  
Taktiež, v prípade, ak nastanú skutočnosti podľa  § 57 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
13.Typ zmluvy:  
S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo podľa bodu 2 tejto 
Výzvy a v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
14.Lehota na dodanie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať dovoz 
BRO do zariadenia uchádzača priebežne počas týždňa podľa stanoveného harmonogramu 
vývozu BRO v meste, od apríla do novembra kalendárneho roku. 
Elektronická aukcia: Nie  
15. Lehota viazanosti ponúk:  
Do 31.12.2022  
16. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 

Bytča, 4.5.2022 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

- čestné vyhlásenia uchádzača (súhlas s podmienkami VO)  – príloha č. 1 

- návrh na plnenie kritéria – príloha č.2 

 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

Obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO: 

 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač v súťaži v pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa  § 117 
ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  na 
predmet: zákazky:  

„Skládkovanie BRO“, 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom 
obstarávaní a so zverejnením predloženej ponuky na profile verejného  obstarávateľa. 

-  že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto 
súvislosti:  

  som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť 
k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,  

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,  

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 
je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, 
pravdivé a úplné informácie; - že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu; - že neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. f) zákona ani iné dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;  

-     že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona;  

   -  že súhlasíme s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. 
a  Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov súhlasíme so správou, 
spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v našej ponuke verejným 
obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. 
Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné 
orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky 
a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude 
dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. 

 

 

 



V ..............................................., dňa .................................. . 
 
 

 

 

Meno oprávnenej osoby uchádzača: ................................................................. . 
 
 
Podpis oprávnenej osoby uchádzača: ............................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 2 

 
PONUKA 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 
 
Zákazka: „Skládkovanie BRO“ 
Verejný obstarávateľ: Mesto Bytča, Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča 

Predkladá uchádzač: 

Obchodné meno uchádzača  

 

Adresa, sídlo:  

 

IČO:  

 

IČ DPH SK: (ak uchádzač nie je 

platcom DPH, upozorní na túto 

skutočnosť) 

 

Peňažný ústav: 

 

 

IBAN: 

 

 

Meno štatutárneho 

zástupcu: 
 

Kontaktná osoba, pre účely 

VO 
 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača: Kontaktnej osoby uchádzača, pre 

účely VO 

Telefón (mobilný)   

E-mail:   

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena za t bez 

DPH v EUR 
DPH v EUR Celková cena za t  s DPH 

  SPOLU:    

1 

Cena za skládkovanie 1 tony biologicky 
rozložiteľného odpadu vrátane  DPH  
    

 
V ........................................., dňa ......................................... 
 

...................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatut. zástupcu uchádzača,  
alebo oprávnenej osoby k podpisu, funkcia a podpis) 
          Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 

 



 
 

 

        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


