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V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVO“) 

 

1. Verejný obstarávateľ:   
Názov organizácie                : Obec Brekov 

Sídlo                                     : Brekov 226,  066 01 Humenné 

Štatutárny orgán                   : Ing.Radoslav Nemec, starosta  

IČO                                       : 00322831 

Telefón                                 : +421/57/ 290 90 57 

e-mail                                   : obec@brekov.sk 

 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

 Meno a priezvisko: Ing.Anton Klajban 

           Mobil:   + 421 907 161 202 

           e-mail:   asingsro@gmail.com 

   

2.  Názov zákazky 

     „Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov“ 

 

      Druh zákazky: poskytnutie služby 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  53 203,73  EUR bez DPH 
  

4.  Opis predmetu zákazky 
4.1    Predmetom zákazky je poskytnutie služby na realizovanie projektu sanácie nezákonne 

umiestneného odpadu. Podrobné informácie sú v prílohe č.2 – Opis predmetu zákazky + 

výkaz výmer. 

 

5. Kód CPV:      

    Hlavný predmet:  

    Hlavný slovník: 45000000-7, 90500000-2, 90510000-5, 90511000-2, 

                        

6. Výsledok verejného obstarávania 

a) zmluva  

b) písomná objednávka  

 

7. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy 
Do 2 mesiacov od prevzatia skládky. 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  
8.1  Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu 

Ľudské zdroje a z vlastných zdrojov obce Brekov.  Na realizáciu sa neposkytuje preddavok. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak obsahuje náležitosti 

ustanovené všeobecne záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o poskytnutí služby (ďalej 

„zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania. 
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9. Podmienky účasti  

9.1 Osobné postavenie - § 32 ZoVO 

9.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu 

zákazky. 

9.1.2 Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, pokiaľ si túto skutočnosť vie overiť 

verejný obstarávateľ sám vo verejne dostupnom príslušnom registri, v ktorom je 

uchádzač zapísaný. 

 9.1.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 

že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

 

9.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO 

Nevyžaduje sa. 

 

9.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZoVO 

   Nevyžaduje sa. 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH 

 

1. Uchádzač musí predložiť Rozpočet spracovaný podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.  

2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú 

cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname 

položiek.  

 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 

predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 

ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď. 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 

 

26.11.2020 (štrtok) o 11:30 hod. 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

 

13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

13.1.1 Ponuka bude doručená na adresu: asingsro@gmail.com 

13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci 

Brekov“. 

13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 

vyplnená Príloha č. 1 až 4, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, 

resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne skenované (scan) a doručené v 

lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  
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13.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

13.2.1 Obec Brekov 226, Obecný úrad Brekov 226,  066 01 Humenné 

13.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Likvidácia nelegálnej skládky 

odpadu v obci Brekov“. 

13.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 

(názov, sídlo, adresa). 

13.2.4 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 

vyplnená Príloha č. 1 až 4, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, 

resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk 

na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.  

13.2.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné! 

           Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 26.11.2020 o 13:00 hod. v mieste sídla 

verejného obstarávateľa. 

 

14. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

- identifikačné údaje vrátane kontaktnej e-mailovej adresy slúžiacej ku elektronickej komunikácii  

s verejným obstarávateľom 

- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria- Príloha č. 1 tejto výzvy 

- vyplnený a podpísaný Nacenený výkaz výmer s nacenenými položkami - Príloha č. 2 Opis 

predmetu zákazky + výkaz výmer, 

- vyplnenú a podpísanú Zmluvu na poskytnutie služby - Príloha č. 3 tejto výzvy   

- vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 4 tejto výzvy. 

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa tejto výzvy a nebude možné 

uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.  

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady 

a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.    

 

16. Ďalšie informácie 

16.1 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom bude odoslané prostredníctvom 

elektronickej správy na ich e-mailové adresy. 

16.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v prípade 

ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s 

finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

16.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 

uchádzač. 

16.4 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva na poskytnutie služby. V prípade, že 

nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok tejto výzvy alebo uchádzač odstúpi od 

svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude ďalší 

uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 

16.5 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami 

overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 

spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku 

miesta realizácie predmetu zákazky je možné vopred dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v 

bode 1) tejto výzvy v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 14:00 hod.  

 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
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90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

     

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

18.11.2020 

 

 

Schválil: Ing.Radoslav Nemec- starosta obce   

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria  

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky + výkaz výmer    

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy   

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov  
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
  

 

 

 


