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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 16

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Národná transfúzna služba SR
IČO: 30853915
Limbová 3, 833 14 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH
Mobil: +421 905868882
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: protender@protender.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ntssr.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
PRO - TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): viď poštová adresa
Kontaktná osoba: Ing. Svetlana Valentová
Mobil: +421 917951621
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: svetlana.valentova@protender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.protender.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
PRO - TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): prístup elektronickými prostriedkami - pozri bod VI.3
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.protender.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť
PRO - TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
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I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Kontaktné miesto (miesta): viď poštová adresa
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.protender.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Zdravotníctvo
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.

II.1.2.

II.1.3.
II.1.5.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby Odberových a Spracovateľských centier
Národnej transfúznej služby SR
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
16
Hlavné miesto poskytovania služieb: Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava a všetky
prislúchajúce pracoviská, uvedené v časti C.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK0
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nemocničného a biologického odpadu v špeciálnych zberných nádobách v
súlade s vyhláškou č. 284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 129/2004 Z. z. a vyhláška č. 409/2002 Z.
z.), ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Typy odpadov: N (nebezpečný odpad) č.:
-180102 - časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv,
-180103 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy,
-180108 - cytotoxické a cytostatické liečivá, pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 2 súťažných
podkladov.
Predpokladaný objem odpadu:
141 870 kg /24 mesiacov
Uchádzač je povinný zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik
nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch) a je povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu nemocničného a
biologického odpadu v uzatvoriteľných zberných nádobách pre Spracovateľské centrá v objeme min. 5 m3 kubických a
pre Odberové centrá v objeme min. 3 m3.

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.

Zvoz odpadov bude zabezpečený krytou zbernou nádobou výmenným spôsobom zo Spracovateľských a Odberových
centier objednávateľa, ktorú poskytne verejnému obstarávateľovi uchádzač a pristaví ju na určené miesto po dohode s
verejným obstarávateľom.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
Rozdelenie na časti
Áno
Počet častí: 11
jednu alebo viac častí
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
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II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky je z dôvodu značného textového rozsahu uvedené v prílohách č. 2.01 - 2.11
súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 184 517,2200 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 24

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 1
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Bratislava
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.01 súťažných podkladov.
2.1.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava - odberové centrum,
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava - spracovateľské centrum
2.1.3 Typ nebezpečného odpadu:
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava - 180102, 180103
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava - 180102, 180103, 180108
2.1.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava 180102 - 11 640 kg, 180103 - 1 020 kg
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava 180102 - 19 410 kg, 180103 - 3 900 kg, 180108 - 630
kg
2.1.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava - 1x za týždeň,
-NTS SR Bratislava, pracovisko Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava - 2x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.1.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
- NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava 180102 - 11 640 kg, 180103 - 1 020 kg,
- NTS SR Bratislava, pracovisko Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava 180102 - 19 410 kg, 180103 - 3 900 kg, 180108 630 kg.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 44 630,1000 EUR
Časť: 2
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trnava
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.02 súťažných podkladov.
2.2.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava - odberové centrum.
2.2.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102
2.2.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 6 396 kg
2.2.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
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2.2.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 6 396 kg.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 7 010,0400 EUR
Časť: 3
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Nitra
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.03 súťažných podkladov.
2.3.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra - odberové centrum.
2.3.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.3.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 6 582 kg
-180103 - 456 kg
2.3.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.3.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 6 582 kg
-180103 - 456 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 7 741,8000 EUR
Časť: 4
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trenčín
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.04 súťažných podkladov.
2.4.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín - odberové centrum.
2.4.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.4.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 6 558 kg
-180103 - 1 110 kg
2.4.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90520000-8, 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.4.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 6 558 kg
-180103 - 1 110 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 16 716,2400 EUR
Časť: 5
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Žilina
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.05 súťažných podkladov.
2.5.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina - odberové centrum.
2.5.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
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2.5.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 10 158 kg
-180103 4 506 kg
2.5.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-2x-3x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.5.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 10 158 kg
-180103 - 4 506 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 32 040,0000 EUR
Časť: 6
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Banská Bystrica
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.06 súťažných podkladov.
2.6.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica - odberové centrum,
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica - spracovateľské centrum.
2.6.3 Typ nebezpečného odpadu:
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica - 180102
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica 180102 - 180103
2.6.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 180102 - 6 240 kg
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica 180102 - 2 700 kg, 180103 - 11 538 kg,
2.6.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, - 1x za týždeň,
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, spracovateľské centrum, Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica - 2x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.6.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica 180102 - 6 240 kg
-NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica 180102 - 2 700 kg, 180103 - 11 538 kg.
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 16 910,5200 EUR
Časť: 7
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Prešov
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.07 súťažných podkladov.
2.7.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov - odberové centrum.
2.7.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.7.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 4 464 kg
-180103 - 4 902 kg
2.7.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
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Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.7.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 4 464 kg
-180103 - 4 902 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 11 239,2000 EUR
Časť: 8
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Košice
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.08 súťažných podkladov.
2.8.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice - spracovateľské centrum.
2.8.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.8.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 28 014 kg
-180103 - 858 kg
2.8.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-2x za týždeň
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.8.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 28 014 kg
-180103 - 858 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 34 646,4000 EUR
Časť: 9
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Poprad
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.09 súťažných podkladov.
2.9.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Poprad, Banícka 803/28, 058 45 Poprad - odberové centrum.
2.9.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.9.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 312 kg
-180103 - 1 218 kg
2.9.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za dva týždne.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.9.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 312 kg
-180103 - 1 218 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 1 836,0000 EUR
Časť: 10
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Nové Zámky
1) STRUČNÝ OPIS
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Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.10 súťažných podkladov.
2.10.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky - odberové centrum.
2.10.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.10.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 3 774 kg
-180103 - 132 kg
2.10.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.10.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 3 774 kg
-180103 - 132 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 4 296,6000 EUR
Časť: 11
NÁZOV
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Martin
1) STRUČNÝ OPIS
Poskytovanie služieb uvedených v bode 2. pre položky špecifikované v prílohe č. 2.11 súťažných podkladov.
2.11.2 Miesta dodania predmetu zákazky:
NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A, 036 01 Martin odberové centrum.
2.11.3 Typ nebezpečného odpadu:
-180102, 180103
2.11.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 2 484 kg
-180103- 2 868 kg
2.11.5 Frekvencia poskytovania služieb:
-1x za týždeň.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90520000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90524400-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
2.11.4 Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov:
-180102 - 2 484 kg
-180103 - 2 868 kg
Predpokladaná hodnota zákazky, ak je známa, bez DPH
Hodnota: 7 450,3200 EUR

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.2.

III.1.3.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená pre jednotlivé časti predmetu zákazky nasledovne:
Časť č./ Pracovisko/ Výška zábezpeky
1/ Bratislava/ 2 000,00 €, 2/ Trnava/ 300,00 €, 3/ Nitra/ 300,00 €, 4/ Trenčín/ 800,00 €, 5/ Žilina/ 1 500,00 €, 6/ Banská
Bystrica/ 800,00 €, 7/ Prešov/ 500,00 €, 8/ Košice/ 1 500,00 €, 9/ Poprad/ 90,00 €, 10/ Nové Zámky/ 200,00 €, 11/
Martin/ 300,00 €.
Uchádzač zloží zábezpeku na tú časť/časti predmetu zákazky, na ktorú/ktoré predkladá ponuku. Pokyny pre zloženie
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy v súťažných
podkladoch.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
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III.1.4.

III.2.
III.2.1.

III.2.2.

Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť
vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo
jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov,
prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Áno
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam:
Uchádzač preukáže spôsobilosť nasledovnými dokladmi:
17.1.3.1 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi Rozhodnutie vydané Obvodným úradom životného prostredia, v
súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Súhlas musí zahŕňať
katalógové čísla triedy N - 180102, 180103 a 180108, podľa príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač
ponuku predkladá.
17.1.3.2 Povolenie na prepravu nebezpečných odpadov - Rozhodnutie vydané Krajským úradom životného prostredia
resp. Ministerstvom životného prostredia. Povolenie musí zahŕňať katalógové čísla katalógové čísla triedy N - 180102,
180103 a 180108, podľa príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač ponuku predkladá.
17.1.3.3 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, resp. Potvrdenie o registrácii na zber alebo prepravu
odpadov ako predmet podnikania - vydaných Obvodným úradom životného prostredia, v súlade s § 7 ods.1 písm. d) a §
15 ods.1 zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov alebo platnú zmluvu s prevádzkovateľom
takéhoto zariadenia. Súhlas musí zahŕňať katalógové čísla katalógové čísla triedy N - 180102, 180103 a 180108, podľa
príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú uchádzač ponuku predkladá.
17.1.3.4 Čestné prehlásenie, že prevádzkovateľ zneškodňovacieho zariadenia má dostatočnú kapacitu pre spracovanie
objemu nebezpečného odpadu počas trvania zmluvy.
17.1.3.5 Čestné prehlásenie, že účastník bude prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať v súlade s požiadavkami
ustanovenými v zákone NR SR č. 168/1996 Z. z o cestnej preprave v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanoveniami Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1.1 Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa
preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
1.2 Uchádzač môže doklady požadované v § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. nahradiť predložením overenej kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
V prípade, že platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov nezahŕňa doklady podľa § 26 ods. 2 zákona písm.
f), zákona č. 25/2006 Z. z., uchádzač je povinný tieto doklady predložiť formou čestného vyhlásenia.
1.3 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.4 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
1.5 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.6 Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k
predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona č.
25/2006 Z. z.
1.7 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
2.1§ 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
2.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.2)
2.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je predmetom
exekúcie, za obdobie posledného kalendárneho roka 2012. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené
vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje
predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z
účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
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III.2.3.

Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:: Požiadavka sleduje
cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
2.2 Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie.
2.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona č.
25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
2.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
2.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1 týchto súťažných podkladov a bodu III.2.2) 2.1 Oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.6 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu 2.1
týchto súťažných podkladov a bodu III.2.2) 2.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
2.7 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
2.8 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
3.1 Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.3)
3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
zrealizovaných za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012), doplnený potvrdeniami o uspokojivom dodaní (ďalej len
kvalifikované referencie). Zoznam aj kvalifikované referencie musia obsahovať minimálne tieto údaje:
3.1.1 obchodné meno a sídlo poskytovateľa
3.1.2 obchodné meno a sídlo objednávateľa,
3.1.3 zmluvný termín poskytnutia služby, skutočný termín poskytnutia služby,
3.1.4 množstvo poskytnutej služby,
3.1.5 celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovaru. V prípade, že skutočne
fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude
akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len cena).
Mena pre cenu: EUR.
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej
minimálnej úrovne.
Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskej centrálnej
banky nadaný rok, ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa dodanie tovaru
uvedené v kvalifikovanej referencii viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého
roka kvalifikovanej referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť kvalifikovanej
referencie daného obdobia. Prepočet ceny takejto kvalifikovanej referencie sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v
EUR jednotlivých rokov.
3.1.6 meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť
údaje uvedené v kvalifikovanej referencii,
Ak odberateľom:
a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
alebo
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, uchádzač predloží
čestné vyhlásenie o dodávke tovaru.
Minimálne požiadavky:
Uchádzač predloží minimálne jednu kvalifikovanú referenciu, ktorej cena musí byť po zohľadnení alikvotného podielu
uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), po zohľadnení len poskytnutých služieb rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky, po zohľadnení alikvotného rozsahu len pre požadované obdobie a
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III.3.
III.3.1.
III.3.
III.3.2.

zároveň správne vyčíslených podľa bodu 3.1.5, rovná alebo vyššia ako 10.000,- EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Uchádzač musí
preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkami rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
3.2 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona č.
25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
3.3 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté.
3.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa 3.1 súťažných podkladov a príslušných bodov Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.5 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bodoch 3.1
súťažných podkladov a príslušných bodov Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
3.6 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
3.7 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie
služby
Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
NTS-2013-08
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 17.07.2013 14:30
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.07.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 31.12.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.07.2013 14:00
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Miesto (ak sa uplatňuje)
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie ponúk bude neverejné, pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia, a teda sa
pri otváraní ponúk nepoužije § 41 zákona č. 25/2006 Z. z.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

VI.4.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.3.3 tohto oznámenia.
2. Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len
žiadosť o vysvetlenie): a.Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 18.07.2013, 14:30 hod.
b. Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu I.1) Ďalšie informácie možno získať
na adrese: tohto oznámenia alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov.
c. Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii.
3. Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne
v listinnej forme.
Dátum odoslania tohto oznámenia
28.06.2013
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