
MESTO BYTČA
Mestský úrad v Bytči - oddelenie výstavby a životného prostr dia

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča

č: /2014 - VaŽP

V Bytči dňa: 6.2.2014

Vybavuje: Ing. Beníček

VEC: Výzva na predloženie ponuky - služby

V rámci zadávania jednoduchej zákazky a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 2 /2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoruje e požiadať
o predloženie ponuky na predmet zákazky: zabezpečenie služby

"Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiterného kuchynského odpadu, z zariadení
školského stravovania v pôsobnosti Mesta Bytča.

Ponuku je potrebné doručiť na MsÚ v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01
Bytča, podaterňa č. dv. 4 v termíne do 18.2.2014 do 10. OO hod.

Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

1ll: '{
Mirosl~v Min á r č i k
pri7tor est,

Príloha
Výzva/zadanie



VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Jednoduchá zákazka
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov na zabezpečenie služby na predmet zákazky:
"Odber a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, zo zariadení

školského stravovania v pôsobnosti Mesta Bytča.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
IČO: OO 321192
Telefón: 041/5073914
Fax: 041/5073912
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček
Stránkové hodiny: 8. OO - 11. OO hod., 11. 30 - 14. OO hod.
e-mail: aukcie@bytca.sk

2. Typ zmluvy: Výsledkom procesu verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí
služby podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zmluva sa uzavrie na dobu neurčitú.

3. Miesto dodania zákazky:

Zariadenia školského stravovania - školské jedálne a výdajné školské jedálne v pôsobnosti

Mesta Bytča.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je zber, preprava
a následné spracovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Súčasťou budúcej zmluvy je určená zložka komunálnych odpadov:
Podľa Vyhlášky MŽP SRč. 284/2001 Z. z. - katalóg odpadov, skupina 20.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - katalógové číslo 20 01 08, kategória o.

Odberné miesta:

ŠJpri ZŠ na Ul. E. Lániho Bytča
ŠJpri ZŠ na Ul. mieru Bytča
MŠ Pšurnovice
MŠ Hliník nad Váhom
MŠ Dostojevského Bytča
MŠ Hrabové

Odberateľ denne najneskôr do 14.00 hod. odoberie uvedený odpad z určených odberných
miest v predpokladanom celkovom množstve cca 100 Ijdeň.

mailto:aukcie@bytca.sk


odberatel' musí spíňať podmienky podl'a veterinárnych a hygienických p episov, musí
mať osvedčenie na predmetnú činnosť od veterinárnej a potravinovej sp ávy,
odberatel' bude odoberať kuchynský biologický odpad za úhradu,
odberatel' zabezpečí uzatváratel'né nádoby, kontajnery označené - "Materiál
kategórie 3 - neurčené na I'udskú spotrebu",
zber odpadu musí byť zabezpečený v súlade s hygienickými predpism, po každom
použití sa musia nádoby riadne vyčistiť a vydezinfikovať.
frekvenciu zberu odpadu určuje verejný obstarávatel' počas prevádzk zariadení ŠJ
a zariadení školského stravovania denne, množstvo odpadu zo všetk' ch zariadení
spolu je priemerne 100 I denne, (množstvo odpadu sa mení),
zodpovednosť za d'alšiu manipuláciu s odpadom preberá v zmysle zmluv odberatel'.

S. Variantné riešenie: Neumožňuje sa

6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:

Akákol'vek činnosť súvisiaca s nakladaním (zber, preprava, skladovanie, spracovanie)
s kuchynským odpadom, podlieha požiadavkám nariadenia ES Č. 1069 2009 a jeho
vykonávaciemu nariadeniu EU Č. 142/2011 a subjekt musí byť registrovaný, al bo schválený
príslušným orgánom veterinárnej správy.

Víťaz zákazky je povinný doručiť verejnému obstarávatel'ovi doklady preukaz júce splnenie
podmienok účasti v listinnej podobe do 5 pracovných dní od doručen a informácie
o úspešnosti jeho ponuky:

aktuálnu kópiu oprávnenia na podnikanie, kópia vyplsu z obchod ého registra,
živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu
zákazky,
právoplatné oprávnenie na manipuláciu s odpadmi vydané ŠVaPSSR,
rozhodnutím vydaným príslušným Obvodným úradom ŽP.

Nesplnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania podl'a toht odstavca je
dôvodom na neuzavretie zmluvy s uchádzačom.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 18.2.2014. do 10. OO hod.,
Ponuku je potrebné predložiť v uza'vretej obálke s označením hesla pre metu zákazky
a s značením "Neotvárať".

c) jazyk ponuky slovenčina, (čeština) mena: € (euro),

8. Podmienky financovania: Dodávatel'ovi sa neposkytne žiaden predda ok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v le ote splatnosti
faktúr 14 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávaterovi.

Spôsob určenia ceny:



Cena za predmet obstarávania musí zahŕňať všetky náklady spojené so zabezpe ením služby,
ktorá je predmetom zákazky, t. j. náklady na poskytnutie zbernej nádoby, vý enu nádob,
prípadný nájom nádob, zber, zabezpečenie odvozu, zhodnotenie BRO zo školsk ch zariadení.
a zhodnotenie odpadu.
Cena bude určená za 11 odpadu.

9. Kritériá hodnotenia ponúk:

Cena v € vrátane DPH

Návrh ceny:
daňový základ za 1 liter odpadu
DPH,
cena s DPH

100%

Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania
v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov
plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle § 46 zák. č. 5/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Miroslav M i á r č i k
primátor mesta
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