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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553933-2021:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Senec: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
2021/S 211-553933
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Senec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305065
Poštová adresa: Mierové nám. 8
Mesto/obec: Senec
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 90301
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Senáriková
E-mail: senarikova@aksenarikova.sk
Telefón: +421 904888427
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.senec.sk/sk
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435019
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec
Referenčné číslo: Senec 01/2021

II.1.2)

Hlavný kód CPV
90500000 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta
Senec. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 422 226.19 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Senec

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta
Senec. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 422 226.19 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 000,-Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Zdôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Nerozdelenie zákazky na časti zohľadňuje najmä ekonomický aspekt.
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu, charakter a zložitosť predmetu zákazky,
ktorým je poskytovanie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec, ktoré
tvoria homogénny celok a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni dodávatelia. Na trhu existuje vhodné
prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. V zmysle uvedeného by bolo rozdelenie zákazky na
časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne
Lehota poskytnutie služby je 24 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania ceny služby stanovenej na
základe ponuky úspešného uchádzača.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
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Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o
verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED podľa
§ 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi
účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona
o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní , upozorňuje
verejný obstarávateľ, že uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. b), c a písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. Podmienka možnosti získania dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), e) zákona o
verejnom obstarávaní z informačných systémov verejnej správy sa netýka subjektov so sídlom alebo miestom
podnikania mimo Slovenskej republiky .
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
§ 33 ods. 1 písm. a) ZVO
§ 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Bližšie podmienky sú uvedeného v súťažných podkladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Bližšie podmienky sú uvedeného v súťažných podkladov

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO
§ 35 v spojení s § 34 ods. 1 písm. d) ZVO
§ 36 v spojení s § 34 ods. 1 písm. h) ZVO
§ 34 ods. 1 písm. j) ZVO
Bližšie podmienky sú uvedeného v súťažných podkladov
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Bližšie podmienky sú uvedeného v súťažných podkladov

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:
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Podmienky plnenia zmluvy:
1.1.Úspešný uchádzač v Zmluve o dielo, najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu,
dátum narodenia a verejný obstarávateľ určí povinnosti dodávateľa oznamovať akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi a pravidlá zmeny.
1.2 Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do RPVS podľa platnej legislatívy ak sa neho táto povinnosť
bude
vzťahovať .
1.3. Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť:
- doklad preukazujúci poistenie zodpovednosti za škodu vo výške min. 400 000,00 Eur alebo ekvivalent v inej
mene
1.4
Bude sa uplatňovať zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy
Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:
Služby predstavujúce predmet zákazky je potrebné zo strany verejného obstarávateľa zabezpečovať
kontinuálne a nepretržite. S prihliadnutím na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb prostredníctvom
strojového a technického vybavenia , dĺžka trvanie zmluvy na menej ako 4 roky by bola absolútne ekonomicky
nehospodárna pre uchádzača a v neposlednom rade aj pre verejného obstarávateľa.

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/11/2021
Miestny čas: 10:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/10/2022

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 26/11/2021
Miestny čas: 14:00
Miesto:
Mestský úrad Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
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Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na
otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Predmetné VO je zelené verejné obstarávanie a nie jr , obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia
vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému
zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez
obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do
internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na
Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:d1) ak už hospodársky
subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi
(v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky
na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na
Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke
www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so
súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na
elektronickej adrese www.ezakazky.sk .
2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný
obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude
brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie
v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných
podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári oznámenia o vyhlásení
VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné
v texte uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania
dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania
podkladov, či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti,
čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty
vyžadované v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
4. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na
základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narušajúcu hospodársku súťaž.
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VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/10/2021
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