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Slovensko-Dunajská Streda: Likvidácia a spracovanie odpadu
2021/S 093-243069
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Dunajská Streda
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305383
Poštová adresa: Hlavná 50/16
Mesto/obec: Dunajská Streda
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 929 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Telefón: +421 903520052
Fax: +421 315903941
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.ezakazky.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/431947
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/refam/
index.cfm?module=customer&page
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

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

Názov:
„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“
Referenčné číslo: 14/ME/2021

II.1.2)

Hlavný kód CPV
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
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II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda
Predmetom obstarávania je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo všetkých druhov
zberných nádob na území mesta Dunajská Streda.
1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu.
2. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.
3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Kalendárový zber (Ostatný zber odpadu) je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo
zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred
spôsobom v mieste obvyklým.
5. Nezákonné umiestnenie odpadu (nepovolená skládka) umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch).
6. Nevyvezené nádoby to sú tie, resp. to je to miesto, kam sa zberovka musí vrátiť z dôvodu že zberné miesto je
nedostupné.
7. Víťazný uchádzač zabezpečí minimálne:
a) zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušných druhov odpadov,
b) zber a preprava objemného odpadu,
c) zber a preprava drobného stavebného odpadu,
d) odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu,
e) vykonávanie triedeného zberu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
f) vedenie priebežnej evidencie o druhoch o množstvách odpadov a evidencie o ich zhodnotení alebo
zneškodnení,
g) poskytnutie zberných nádob všetkých druhov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu,
objemného odpadu a vykonávanie triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM), vrátane ich výmeny,
opravy, údržby a dezinfekcie,
h) zabezpečenie potrebnej zberovej techniky na náklady poskytovateľa,
Ch) vyzbieraný komunálny odpad z územia Mesta Dunajská Streda bude uložený na príslušnú skládku odpadov
8. Pri prevzatí odpadu, odpad musí byť riadne zvážený váhou a následne prevádzkovateľ skládky alebo
prekládkovej stanice vyhotoví súpis odovzdaného množstva odpadu, tzv. vážny lístok, ktorý bude súčasťou
vystavenej faktúry. Vážny lístok musí obsahovať údaj o druhu a množstve odpadu, čase a dátume uloženia
na skládku alebo odovzdania odpadu na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, meno pôvodcu odpadu
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ak aj meno a podpis osoby, ktorá odpady na skládku alebo prekládkovú stanicu priviezla a osoby, ktorá odpad
prebrala.
Povinné prílohy k faktúram:
Súpis skutočne vykonaných činnosti a prác,
Vážne lístky za uloženie komunálneho odpadu.
II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 400 000.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
90513000 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rozmiestnenie jednotlivých odberných miest určí objednávateľ do jedného týždňa po uzavretí zmluvy a k tomu
zabezpečí mapový podklad.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda
Predmetom obstarávania je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo všetkých druhov
zberných nádob na území mesta Dunajská Streda.
1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek
komunálneho odpadu.
2. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb
a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba
podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania
alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj
odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát,
chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží,
garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na
pozemkoch fyzických osôb.
3. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre
fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4. Kalendárový zber (Ostatný zber odpadu) je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo
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zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred
spôsobom v mieste obvyklým.
5. Nezákonné umiestnenie odpadu (nepovolená skládka) umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch).
6. Nevyvezené nádoby to sú tie, resp. to je to miesto, kam sa zberovka musí vrátiť z dôvodu že zberné miesto je
nedostupné.
7. Víťazný uchádzač zabezpečí minimálne:
a) zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušných druhov odpadov,
b) zber a preprava objemného odpadu,
c) zber a preprava drobného stavebného odpadu,
d) odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu,
e) vykonávanie triedeného zberu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
f) vedenie priebežnej evidencie o druhoch o množstvách odpadov a evidencie o ich zhodnotení alebo
zneškodnení,
g) poskytnutie zberných nádob všetkých druhov na zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu,
objemného odpadu a vykonávanie triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM), vrátane ich výmeny,
opravy, údržby a dezinfekcie,
h) zabezpečenie potrebnej zberovej techniky na náklady poskytovateľa,
Ch) vyzbieraný komunálny odpad z územia Mesta Dunajská Streda bude uložený na príslušnú skládku odpadov
8. Pri prevzatí odpadu, odpad musí byť riadne zvážený váhou a následne prevádzkovateľ skládky alebo
prekládkovej stanice vyhotoví súpis odovzdaného množstva odpadu, tzv. vážny lístok, ktorý bude súčasťou
vystavenej faktúry. Vážny lístok musí obsahovať údaj o druhu a množstve odpadu, čase a dátume uloženia
na skládku alebo odovzdania odpadu na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu, meno pôvodcu odpadu
ak aj meno a podpis osoby, ktorá odpady na skládku alebo prekládkovú stanicu priviezla a osoby, ktorá odpad
prebrala.
Povinné prílohy k faktúram:
Súpis skutočne vykonaných činnosti a prác,
Vážne lístky za uloženie komunálneho odpadu.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 400 000.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
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

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
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Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Osobné postavenie
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje pre príslušnú
časť predmetu zákazky.
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbevýpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu- doloženým potvrdením
miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) dochádza k jej rozšíreniu kde k daňovým nedoplatkom
voči daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca
preukazuje túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky
účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady.
Hospodársky subjekt môže uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné
v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o
dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
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III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Nevyžaduje sa

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

6/8

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8)

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

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/06/2021
Miestny čas: 09:00

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

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/06/2021
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Otváranie ponúk sa uskutoční 15. júna 2021 o 10.00 hod. prostredníctvom elektronického nástroja
www.ezakazky.sk. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Otváranie ponúk je verejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožnil účasť na
otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

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

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude
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uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
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. V prípade
potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom
obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického
komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt
získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. 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 je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko
prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť
podrobne podmienky elektronickej komunikácie.
Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný
obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch.
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: 820 05
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
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/05/2021
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