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Poznámka:
Vyhlasovateľ tohto verejného obstarávania (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) nie je pre dané verejné
obstarávanie osobou podľa § 7, 8, 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).
Vyhlasovateľ sa rozhodol použiť postup zadávania zákazky na daný predmet podľa ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní a to v rámci dobrovoľnej transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, ako osoba,
ktorá nie je povinnou osobou uplatňovať pri obstarávaní ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
Predmet zákazky bude financovaný výhradne z vlastných zdrojov vyhlasovateľa.
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ČASŤ A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1 IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.1 Identifikácia vyhlasovateľa verejného obstarávania:
Názov: EKOBARD, a.s.
Sídlo: Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
IČO: 366 90 830
DIČ: 2022258579
Zastúpený: Ing. Anna Schlentcová - predseda predstavenstva
1.2 Kontaktná adresa/osoba verejného obstarávateľa pre komunikáciu v tomto postupe verejného
obstarávania, na ktorú musia byť doručené všetky písomnosti a dokumenty:
Názov: M.A.S. Global, spol. s r.o.
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava 811 02
Korešpondenčná adresa pre komunikáciu a doručovanie: Čapajevova 29, Prešov 080 01
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Pezlár, konateľ
Telefón: +421 910 809 118
e-mail: ekobard.sutaz@ekobardas.sk
(ďalej aj ,,kontaktná osoba verejného obstarávateľa“).
Záujemcovia/uchádzači doručujú všetky písomnosti a komunikujú v tomto postupe zadávania zákazky
výhradne s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.2 tejto časti súťažných podkladov. Upozorňujeme
záujemcov/uchádzačov, že pracovná doba pre komunikáciu a doručovanie písomnosti je výhradne počas
pracovných dní na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa podľa tohto bodu 1.2, od 9:00 hod do 15:00
hod. Doručovanie písomnosti formou osobného doručenia, pošty, kuriérom alebo elektronicky počítané na
pracovné dni je nevyhnutné zo strany záujemcov/uchádzačov prispôsobiť ukončeniu pracovnej doby a
pracovného dňa. Doručenie písomností osobne, poštou, kuriérom alebo elektronicky po 15:00 hod. daného
dňa sa bude považovať za doručenie v deň nasledujúci. V posledný deň lehoty predkladania ponúk podľa
týchto súťažných podkladov bude na kontaktnej/korešpondenčnej adrese umožnené osobné
predkladanie od 09:00 hod. do 12:00 hod.
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UPOZORNENIE
Pri doručovaní písomnosti formou osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom kuriéra na
kontaktnú/korešpondenčnú adresu uvedenú v tomto bode 1.2 súťažných podkladov, sa vyžaduje
upozorniť kontaktnú osobu o úmysle osobného doručovania a to zaslaním e-mailu na kontaktnú
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v tomto bode 1.2 minimálne v pracovný deň predchádzajúci
dňu osobného doručenia alebo doručenia kuriérom. V opačnom prípade nemusí byť prítomnosť
kontaktnej osoby zabezpečená. Tato požiadavka upozornenia podľa prvej vety platí aj pre osobné
doručovanie ponuky alebo iných dokumentov a písomností v posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk. Za doručovanie a teda aj za splnenie vyššie uvedenej povinnosti je zodpovedný výlučne
uchádzač.
2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je služba zneškodňovania zbytku komunálneho odpadu po vytriedení, na
skládke/skládkach vzdialenej/vzdialených maximálne 50 km od geometrického stredu mesta Bardejov
v celkovom predpokladanom množstve spolu 90.000 ton počas obdobia 10 rokov, s priemerným
predpokladaným množstvom 9.000 ton odpadu ročne.
Opis predmetu zákazky, špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky
a plnenia predmetu zákazky sú uvedené v časti súťažných podkladov „B.2 Opis predmetu zákazky“ a
v prílohách súťažných podkladov.
2.3 Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo spoločného slovníka obstarávania (CPV):
90500000-2 – Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90513200-8 – Likvidácia tuhého komunálneho odpadu.
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku musí uchádzač predložiť na celý predmet zákazky,
bez rozdelenia na časti.
4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie variantného riešenia.
4.2 Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, bude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia a bude brané do úvahy v prípade, ak bude zároveň predložené aj riešenie – ponuka vyhotovená
podľa bodu 2.2.
4.3 Predložené variantné riešenie musí spĺňať minimálne nasledovné technické požiadavky:
- miesto kde sa bude vykonávať služba zneškodňovania tuhého komunálneho odpadu na celý
predmet zákazky musí byť vo vzdialenosti maximálne 50 km od geometrického stredu mesta Bardejov,
vzdialenosť je meraná ako trasa, po verejných komunikáciách, po ktorých môžu chodiť nákladné vozidlá
s hmotnosťou minimálne 12 ton.
- zneškodnenie musí byť vykonávané zákonným spôsobom a musí v čase podávania ponuky mať
všetky platné povolenia na prevádzku.
- variantné riešenie musí byť spracované v súlade s bodom 2.2. týchto súťažných podkladov
v súvislosti so zabezpečením plnenia cieľa, ktorým je predmet zákazky – zneškodňovanie zbytku
vytriedeného komunálneho odpadu, všetko zákonným spôsobom za splnenie všetkých právnych predpisov,
ktoré sa na formu zneškodňovania zbytku vytriedeného komunálneho odpadu viažu.
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5 MIESTO A TERMÍN – LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
5. 1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Skládka tuhého komunálneho odpadu, vzdialená maximálne 50 km od geometrického stredu mesta
Bardejov, ktorú má uchádzač k dispozícií na plnenie predmetu zákazky a ktorá spĺňa požiadavky uvedené v
časti súťažných podkladov – „B.2 Opis predmetu zákazky“ .
5.2 Dĺžka trvania – lehota trvania zmluvy: 10 rokov. Lehota plnenia začína plynúť odo dňa (nasledujúceho
po nadobudnutí účinnosti zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom).
6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota zákazky
6.2 Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 6 ZVO predpokladanú hodnotu zákazky spolu vo výške
2.700.000,-- EUR bez DPH a bez zákonných poplatkov.
Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ vychádzal z ceny, za ktorú sa obvykle
poskytuje na trhu rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase odoslania oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania na uverejnenie v príslušnom vestníku.
6.3 Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka s navrhovanou cenou bez DPH a bez zákonných
poplatkov, ktorá prevýši disponibilné zdroje financovania predmetu zákazky zo strany verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, s navrhovanou cenou bez DPH, ktorá
prevýši disponibilné zdroje financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa (cenový návrh
uchádzača bez zákonných poplatkov a bez DPH).
7 ZMLUVA
7.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného
zákonníka (ďalej aj ,,zmluva“).
7.2 Podrobné vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky
tvorí prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov, ktoré budú v podobe ako ich verejný obstarávateľ poskytuje,
súčasťou zmluvy, ktorá je výsledkom tohto postupu.
7.3 Plnenie zmluvy sa bude realizovať na základe podmienok upravených v zmluve.
8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
stanovenej verejným obstarávateľom t.j. do 31/12/2017.
8.2 V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy pred podpisom zmluvy a z uvedených úkonov vyplynie
odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie
lehoty viazanosti ponúk.
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk aj z iných objektívnych
dôvodov, o čom v dostatočnom predstihu informuje uchádzačov.
8.4 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
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Časť II.
Komunikácia
9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A
ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
9.1 V tomto postupe zadávania zákazky bude verejný obstarávateľ pri komunikácii postupovať v súlade s §
187 ods. 8 ZVO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami bude
uskutočňovaná písomnou formou, tak ako je uvedené v tomto bode 9 a v bode 10 týchto súťažných
podkladov.
9.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a
elektronickými prostriedkami. Elektronické prostriedky ako forma pre komunikáciu sa určuje len pre účely
uplatnenia inštitútu vysvetľovania podľa bodu 10.
9.3 Doručovanie sa riadi Správnym poriadkom.
10 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE
10.1 V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia podmienok a požiadaviek
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, je možné požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie prostredníctvom
určenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1.2 týchto
súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ odporúča využiť pre uplatnenie inštitútu vysvetľovania podľa predchádzajúcej vety
tohto bodu elektronickú formu komunikácie, formou zaslania žiadosti o vysvetlenie e-mailom na kontaktnú
emailovú adresu ekobard.sutaz@ekobardas.sk . V prípade využitia elektronickej formy komunikácie, nie je
potrebné zasielať žiadosť o vysvetlenie zároveň/následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným
doručením). To sa netýka listín a dokumentov doručovaných pri uplatňovaní revíznych postupov, ďalej pri
uplatňovaní inštitútu vysvetlenia spojeného s doplnením predložených dokladov na preukázanie splnenia
podmienok účasti, s vysvetlením ponuky, poskytovaním riadnej súčinnosti na podpis zmluvy, ktoré musia
byť doručené výhradne v listinnej podobe poštou, kuriérom alebo osobným doručením na kontaktnú adresu
uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných podkladov, ak nie je v týchto súťažných podkladoch uvedené inak.
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na
predloženie ponuky za predpokladu, že o vysvetlenie bude požiadané dostatočne vopred; ak sa použije
zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.
10.2 Verejný obstarávateľ bude pri uplatnení inštitútu vysvetlení a doplnení dokumentov potrebných na
vypracovanie ponuky, postupovať v opodstatnených prípadoch podľa § 21 ods. 4 a 5 ZVO.
10.3 Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty a
informácie vo svojom profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407914
Každý záujemca/uchádzač, ktorý požiada o poskytnutie súťažných podkladov, bude presmerovaný na
profil verejného obstarávateľa. Iné typy a formáty súťažných podkladov nebudú poskytované.
11 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
11.1 Obhliadka nie je potrebná.
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Časť III.
12 VYHOTOVENIE PONUKY
Príprava ponuky
12.1 Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty predložené verejnému obstarávateľovi musia byť
vyhotovené v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí byť vyhotovené
nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
12.2 Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty predložené verejnému obstarávateľovi, požadované
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený tento postup
a požadované a uvedené v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené ako prvopisy/originály alebo
ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v týchto
súťažných podkladov určené inak.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti doručované verejnému
obstarávateľovi zo strany uchádzačov alebo záujemcov musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je
čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
bude vyjadrená v mene EUR (EUR).
14.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
14.3 Navrhovaná zmluvná cena tvoriaca ponuku musí obsahovať náklady za celý požadovaný predmet
zákazky, ktorý bude výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.
14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
14.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez zákonných poplatkov a bez DPH,
14.4.2 výška DPH,
14.4.3 navrhovaná zmluvná cena bez zákonných poplatkov vrátane DPH.
14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, uchádzač upozorní/uvedie v ponuke.
14.6 Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke časť ,,Kritériá“ Cenový návrh cenu za príslušnú
položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny a požadovaného
množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých
položiek, celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek a
príslušnej DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu
zákazky bez započítania hodnoty zákonných poplatkov.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke časť ,,Kritériá“ Cenový návrh cenu za príslušnú
položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny a požadovaného
množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých
položiek, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky
bez započítania hodnoty zákonných poplatkov. Cena bude zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
14.7 Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke časť ,,Kritériá“ v prílohe č. 2 súťažných podkladov
celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH
na základe Cenového návrhu podľa bodu 14.6, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady
spojené so zhotovením predmetu zákazky bez započítania hodnoty zákonných poplatkov. Uchádzač, ktorý
nie je platcom DPH, uvedie v ponuke časť ,,Kritériá“ v prílohe č. 2 súťažných podkladov navrhovanú celkovú
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cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so
zhotovením predmetu zákazky bez započítania hodnoty zákonných poplatkov. Cena bude zaokrúhlená na 2
desatinné miesta.
14.8 Je výhradnou zodpovednosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky
ich časti a prílohy, aby do ceny zahrnul všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky pri
splnení všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a jeho plnenie, ako aj
všetky vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom, všetky povinnosti vyplývajúce z platných
osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom
ovplyvniť cenu predmetu zákazky a charakter ponuky a plnenie predmetu zákazky. V prípade, že
uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z
dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinnosti spojených so zodpovednosťou
preštudovania si súťažných podkladov a s tvorbou návrhu ceny za predmet zákazky.
15 ZÁBEZPEKA PONUKY
15.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
15.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 27 000,00 EUR.
15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
15.4 Podmienky zloženia zábezpeky:
Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
- Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného obstarávateľa
vedený v:
Banke: Poštová banka a.s. Bratislava
IBAN: SK65 6500 0000 0000 2024 1629
Variabilný symbol: IČO uchádzača.
- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o verejnom obstarávaní podľa bodu 21.2 súťažných podkladov.
- Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí
byť až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej a
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
- Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým uchádzač preukáže, že v prospech
účtu verejného obstarávateľa uvedeného v tomto bode boli najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk uvedenej v oznámení o verejnom obstarávaní podľa bodu 21.2 súťažných podkladov, poukázané
finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej požadovanej výške zábezpeky v bode 15.2 súťažných
podkladov.
Poskytnutím bankovej záruky/zábezpeky za uchádzača
- Banková záruka/zábezpeka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike,
pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).
- Originál bankovej záruky/zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Originál bankovej záruky
musí byť priložený v ponuke „voľne“ a kópia bankovej záruky musí byť pevne zviazaná v časti ostatné.
V bankovej záruke/zábezpeke musí banka písomne vyhlásiť nasledovné:
že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí verejného obstarávateľa do siedmich
pracovných dni odo dňa doručenia písomnej výzvy verejným obstarávateľom banke do výšky
finančných prostriedkov v prípadoch podľa bodu 15.8 súťažných podkladov (v záručnej listine musia
byť uvedené prípady podľa bodu 15.8) a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z
bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky/zábezpeky.
- Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky/zábezpeky musí byť najmenej do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk v zmysle bodu 8 týchto súťažných podkladov ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej
a predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
15.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zloženej zábezpeky:
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15.5.1 Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ
vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
15.5.2 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:
- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného
obstarávania,
- ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
- uzavretia zmluvy.
15.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie lehoty
platnosti zábezpeky až do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov a doklad
o tom bezodkladne doručiť na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto
súťažných podkladov.
15.7 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, ak uchádzač zabezpečil ponuku zložením finančných
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, tieto zostávajú po predĺžení lehoty viazanosti ponúk na účte
verejného obstarávateľa a uchádzačovi budú uvoľnené v zmysle bodu 15.5 súťažných podkladov, pričom v
zmysle bodu 15.5.2 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
15.8 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa ak uchádzač:
- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 ZVO.
15.9 V prípade skupiny dodávateľov môže každý člen zložiť časť zábezpeky samostatne tak, aby spolu
dosiahli verejným obstarávateľom požadovanú výšku zábezpeky uvedenú v bode 15.2 súťažných podkladov.
16 OBSAH PONUKY
16.1 Ponuka uchádzača v časti ,,Ostatné“ musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a dokumenty:
16.1.1 Titulný list – Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov, vypracovaný podľa prílohy č.1; (tvorí
súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.2 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti a minimálnej
úrovne štandardov, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a požadované a uvedené v
časti A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.3 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,
vypracovanú podľa prílohy č. 3 a 4 týchto súťažných podkladov; (tvorí súčasť ponuky označenej ako
„Ostatné“).
16.1.4 Vyhlásenie uchádzača v súlade s prílohou č. 6 týchto súťažných podkladov, doplnené o požadované
údaje, podpísané za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade
s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade
skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov
skupiny; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.5 Doklad o zložení zábezpeky, jedným zo spôsobov súladným s bodom 15 týchto súťažných
podkladov; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.6 Návrh zmluvy podľa časti B.1 a prílohy č. 5 súťažných podkladov, doplnenú o identifikačné údaje
uchádzača a ostatné údaje, ktoré sa týkajú uchádzača, bez uvedenia cenového návrhu, podpísaný za stranu
uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení
uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov
podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny; (tvorí súčasť
ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.7 Podiel plnenia zo zmluvy - zoznam všetkých známych subdodávateľov s uvedením údajov podľa
prílohy č. 7. súťažných podkladov podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v

EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov

záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať služby, t. j. podľa toho, kto za
uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude
splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.8 Čestné vyhlásenie uchádzača, že každý subdodávateľ podľa bodu 16.1.7 spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7. V prípade, ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky nie je žiadny subdodávateľ známy, predloží vo
svojej ponuke čestné vyhlásenie uchádzača, že žiadny subdodávateľ nie je v čase predloženia ponuky
známy (ak daná skutočnosť je relevantná). Čestné vyhlásenie podľa tohto bodu bude podpísané oprávnenou
osobou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať
služby, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom
skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny (tvorí súčasť ponuky označenej
ako „Ostatné“).
16.1.9 Dohodu o spoločnej zodpovednosti vypracovanú a predloženú v súlade s časťou A.2 súťažných
podkladov a prílohou č. 10 súťažných podkladov (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Ostatné“).
16.1.10 Čestné vyhlásenie uchádzača o dodržiavaní Etického kódexu záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní podľa prílohy č. 9.
16.1.11 Doklad preukazujúci voľnú kapacitu skládky, ktorú uchádzač má po odpočítaní svojich
zmluvných záväzkov voči iným dodávateľom k dispozícií na plnenie predmetu zákazky, v objeme
minimálne 90.000 ton ku dňu 31.12.2016. Doklad preukazujúci voľnú kapacitu skládky musí byť
vystavený/vyhotovený v termíne nie skoršom ako 10 dní pred dňom predloženia ponuky.
16.1.12 Čestné vyhlásenie uchádzača, aký objem odpadu v tonách (po prepočítaní cez voľnú kapacitu
kazety v m3 a koeficient hutnenia dosiahnutý za celý rok 2016 vychádzajúci z odborného posúdenia kapacity
kazety a množstva uloženého odpadu za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. 2016) ku dňu nie staršiemu ako
10 dní pred predkladaním ponúk uložených na skládke, ktorú uchádzač má k dispozícií na plnenie predmetu
zákazky.
16.1.13 Vyhlásenie uchádzača o hodnote – „koeficient zhutnenia odpadu v kazete skládky“, ktorú
uchádzač má k dispozícií na plnenie predmetu zákazky a to za rok 2016 a presný spôsob jeho výpočtu
vychádzajúci z celkového množstva uloženého odpadu za rok v tonách a celkovom objeme zaplnenej kazety
za to isté obdobie potvrdené odborným zameraním.
16.1.14 Čestné vyhlásenie uchádzača, že na skládke/skládkach, ktoré uchádzač má k dispozícií na plnenie
predmetu zákazky do vzdialenosti 50 km od geometrického centra mesta Bardejov je ku dňu nie skoršom
ako 10 dní pred predložením ponuky voľná kapacita viac ako 90.000 ton, všetko však po odpočítaní záväzkov
na plnenie skládkovania odpadu, ktoré má uchádzač voči tretím osobám počas nasledujúcich 10 rokov, ak
za dané obdobie budúcich 10 rokov je mu táto informácia známa inak za obdobie, ktoré má zazmluvnené
s tretími osobami. Pričom za záväzky na plnenie skládkovania odpadu sa považuje priemerný ročný objem
uskladneného odpadu za posledné 3 roky, prepočítaného na nasledujúcich 10 rokov. (Príklad: ak
uchádzač/záujemca skládkoval za posledné 3 roky v priemere 1000 ton odpadu ročne, k preukazovanej
kapacite na nasledujúcich 10 rokov pripočíta: 10 x 1000 ton t.j. 10.000 ton. Tento objem odpočíta od celkovej
kapacity ktorú má k dispozícii, t.j. ak má uchádzač k dispozícii skládku/skládky s objemom 150.000 ton, tak
v zmysle predchádzajúcej vety od tejto kapacity pre potreby preukazovania odpočíta 10.000 ton. Čiže ním
preukazovaná kapacita bude: 150.000 ton mínus 10.000 ton = 140.000 ton.
16.1.15 Identifikáciu skládky/skládok, ktoré uchádzač má k dispozícií na plnenie predmetu zákazky
s uvedením presného umiestnenia a identifikácie katastrálneho územia, kde sa daná skládka/skládky
nachádza/nachádzajú, čím sa preukáže splnenie požiadavky na umiestnenie skládky/skládok maximálne do
50 km od geometrického stredu mesta Bardejov.
16.1.16 Doklad – povolenie IBP - IPKZ Integrované povolenie SIŽP - alebo ekvivalent - na triedený
odpad - komunálny odpad.
16.1.17 Potvrdenie obce/obcí príslušnej/príslušných vo väzbe na umiestnenie skládky/skládok, ktoré má
uchádzač k dispozícií na plnenie predmetu zákazky, na výber poplatku o výške uhradených zákonných
poplatkov za posledné tri roky. Potvrdenie musí obsahovať minimálne tieto informácie:
- objem uloženého odpadu
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- výšku poplatku celkom a to za každý príslušný rok sledovaného obdobia – r. 2014, 2015, 2016.
16.1.18 Potvrdenie obce/obcí príslušnej na výber poplatku o tom, že ku dátumu vystavenia daného
potvrdenia, ktorý nesmie byť skorší ako 10 dní pred dátumom podania ponuky má uchádzač uhradené všetky
svoje záväzky súvisiace s úhradou zákonných poplatkov a že obec neeviduje žiadne záväzky uchádzača vo
vzťahu k tejto zákonnej povinnosti po splatnosti. Doklad – rozpočet na rekultiváciu skládky/skládok
odsúhlasený a schválený IBP – IPKZ, z ktorého sa vychádza pri výpočte ročného odvodu prostriedkov na
rekultivačnú rezervu v zmysle príslušných ustanovení Zákona.
16.1.19 Doklad – výpočet výšky (sumy) povinného odvodu finančných prostriedkov na osobitný účel –
rekultivačnú rezervu za rok 2016, pre každú skládku ktorú bude mať k dispozícií na plnenie predmetu
zákazky, ak je to relevantné.
16.1.20 Doklad preukazujúci zloženie finančných prostriedkov na osobitný účel – rekultivačnú rezervu
a to k 28.02.2017 za rok 2016. Dokladom je výpis z účtu príslušnej banky, na ktorom je daná rezerva vedená
preukazujúci kreditnú operáciu týkajúcu sa zloženia finančných prostriedkov na osobitný účel – rekultivačnú
rezervu a to za každú skládku, ktorú uchádzač ako skupina dodávateľov bude mať k dispozícií na plnenie
predmetu zákazky ak je to relevantné v súvislosti s predkladaním ponuky skupinou dodávateľov, a ak každý
člen skupiny poskytuje samostatnú skládku na plnenie predmetu zákazky. Doklad preukazujúci zloženie
finančných prostriedkov na osobitný účel – rekultivačnú rezervu a to za každý deň obdobia od 28.02. až ku
10-temu dňu pred predložením ponuky. Dokladom je výpis z účtu príslušnej banky, kde je daná rekultivačná
rezerva vedená a to za každý deň sledovaného obdobia. Uvedeným dokladom má uchádzač preukázať, že
finančné prostriedky určené ako rekultivačná rezerva, neboli využívané v rozpore zo zákonom na iné účely
a to za každú skládku, ktorú uchádzač ako skupina dodávateľov bude mať k dispozícií na plnenie predmetu
zákazky, ak je to relevantné v súvislosti s predkladaním ponuky skupinou dodávateľov, a ak každý člen
skupiny poskytuje samostatnú skládku na plnenie predmetu zákazky.
16.1.21 Doklad – výpočet – preukazujúci, že výška prostriedkov na účte k 28.02.2017 je alikvotnou časťou
rozpočtu na rekultiváciu skládky schváleného IBP – IPKZ s ohľadom na zaplnenosť príslušnej skládky
odpadu deklarovanú v odbornom, certifikovanom geodetickom zameraní skládky k 31.12.2016, a to za každú
skládku, ktorú uchádzač ako skupina dodávateľov bude mať k dispozícií na plnenie predmetu zákazky, ak je
to relevantné, v súvislosti s predkladaním ponuky skupinou dodávateľov, a ak každý člen skupiny poskytuje
samostatnú skládku na plnenie predmetu zákazky.
16.1.22 Doklad o vlastníctve alebo o inom právnom vzťahu k pozemkom umiestnenia skládky/skládok,
ktorú/ktoré má uchádzač k dispozícií na plnenie predmetu zákazky – miesta uloženia odpadu.
16.1.23 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade úspešnosti predloží platnú zmluvu o postení
zodpovednosti za škodu na hodnotu škodovej udalosti vo výške min. 100.000 EUR.
16.1.24 Kópia časti ponuky „Ostatné“ v elektronickom formáte (napríklad na CD nosiči).
16.2 Ponuka uchádzača v časti ,,Kritéria“ musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a dokumenty:
16.2.1 Cenový návrh – s uvedením cien, vypracovaného v súlade s bodom 14, časťou A3, časťou B.2
súťažných podkladov a oceneného na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a ich
prílohách ako aj všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať práce, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná
navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v
danej veci za členov skupiny (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Kritériá“).
16.2.2 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk s uvedením celkovej ceny podľa prílohy č. 2
súťažných podkladov, vychádzajúcej z cenového návrhu uchádzača súlade s bodom 14 súťažných
podkladov, časťou A.3, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení uskutočňovať služby, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná
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navonok; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v
danej veci za členov skupiny; (tvorí súčasť ponuky označenej ako „Kritériá“).
16.2.3 Kópia časti ponuky „Kritéria“ v elektronickom formáte (napríklad na CD nosiči).
17 NÁKLADY NA PONUKU
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predložením
ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.
17.2 Ponuky doručené na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných
podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania podľa bodu 22.2 súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného
postupu verejného obstarávania.
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Časť IV.
Predkladanie ponuky
18 HOSPODÁRSKY SUBJEKT OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
18.1 Záujemcom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
18.2 Uchádzačom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
18.3 Hospodárskym subjektom podľa bodov 18.1 a 18.2 je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina
takýchto osôb, ktorá poskytuje služby v oblasti predmetu zákazky.
19 PREDLOŽENIE PONUKY
19.1 PONUKA
19.1.1 Uchádzač predloží ponuku osobne, kuriérom alebo prostredníctvom poštovej zásielky na kontaktnú
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk,
ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podľa bodu 22.2 súťažných podkladov.
19.1.2 Pri osobnom doručení ponuky, kontaktná osoba verejného obstarávateľa vydá uchádzačovi potvrdenie
o prevzatí s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky.
19.1.3 Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom listinnom origináli a v jednej kópii predloženú na
elektronickom nosiči.
20 OZNAČENIE OBALU PONUKY
20.1 Uchádzač ponuku vloží do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený,
prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa
bodov 20.2 až 20.4 súťažných podkladov.
20.2 Na vrchnom obale/obálke ponuky, ktorá bude obsahovať časť ,,Ostatné“ a časť ,,Kritériá“ musia
byť uvedené nasledovné údaje:
20.2.1 adresa kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2,
20.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
20.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“,
20.2.4 označenie názvom zákazky: „Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke“.
20.3 Na obálke/obale ponuky časť ,,Ostatné“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.3.1 adresa kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2,
20.3.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
20.3.3 označenie „súťaž – neotvárať“,
20.3.4 označenie ,,časť Ostatné“,
20.3.5 označenie názvom zákazky: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke.
20.4 Na obálke/obale ponuky časť ,,Kritériá“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.4.1 adresa kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2,
20.4.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
20.4.3 označenie „súťaž – neotvárať“,
20.4.4 označenie ,,časť Kritéria“,
20.4.5 označenie názvom zákazky: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke.
21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
21.1 Ponuku uchádzač doručí na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto
súťažných podkladov.
21.2 Lehota na predkladanie ponúk: v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým bol
vyhlásený tento postup zadávania zákazky, pododdiel IV.2.2).
21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 súťažných podkladov,
vráti sa uchádzačovi neotvorená.
21.4 Pre splnenie termínu doručenia ponuky je rozhodujúci dátum a čas doručenia na kontaktnú adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 týchto súťažných podkladov.
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22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
podľa bodu 21.2 súťažných podkladov.
22.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na kontaktnú adresu verejného
obstarávateľa podľa bodu 1.2 súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je
potrebné doručiť v lehote podľa bodu 21.2 súťažných podkladov a na kontaktnú/korešpondenčnú adresu
verejného obstarávateľa podľa bodu 1.2 súťažných podkladov.
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Časť V.
Hodnotenie splnenia podmienok účasti a otváranie a vyhodnotenie ponúk
23 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov verejný obstarávateľ vykoná po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, po otvorení častí ponúk ,,Ostatné“ a bude založené na posúdení splnenia podmienok
účasti, pričom sa bude týkať podmienok účasti:
23.1.1 osobného postavenia (§ 32 ZVO),
23.1.2 finančného a ekonomického postavenia (§ 33 ZVO),
23.1.3 technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (§ 34 ZVO).
23.1.4 splnenia požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch
23.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 37, preukazuje splnenie podmienok účasti:
23.2.1 podľa § 32 ZVO, ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
23.2.2 podľa § 33 a 34 ZVO, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, za skupinu dodávateľov spoločne.
23.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodov 23.1 a 23.2 a požiadaviek uvedených v týchto
súťažných podkladoch sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených uchádzačom podľa
podmienok a požiadaviek uvedených v časti A.2 súťažných podkladov a podmienok a požiadaviek
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, všetko v súlade s § 40 ZVO.
23.4 Verejný obstarávateľ môže pre potreby vysvetľovania, ktorého súčasťou bude aj doplňovanie
predložených dokladov využívať formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, osobne alebo
kuriérom s lehotou v súlade s § 40 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a pre potreby vysvetľovania
predložených dokladov aj elektronickú formu komunikácie s lehotou v súlade s § 40 ods. 4 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní.
24 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI
24.1 Otváranie ponúk označených ako ,,Ostatné“ sa uskutoční na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa
uvedenej v bode 1.2 súťažných podkladov a bude neverejné, v termíne uvedenom v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, pododdiel IV.2.7).
24.2 Otváranie ponúk označených ako ,,Ostatné“ vykoná komisia tak, že najskôr overí jej neporušenosť
a následne ju otvorí. Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo
vyhodnotení splnenia podmienok účasti/ponúk a vylúčení uchádzačov/ponúk.
24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené v časti ,,Ostatné“, a to na mieste a v čase oznámenom verejným obstarávateľom. Medzi
odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť pracovných
dní.
24.4 Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuku, ich ponuka nebola vylúčená v časti ,,Ostatné“ a bolo im doručené oznámenie o otváraní tejto časti
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 dodávateľov. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením od
uchádzača na zastupovanie, príp. poverením (originálom alebo overenou fotokópiou).
25 VYHODNOCOVANIE PONÚK
25.1 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým bol
vyhlásený tento postup a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Platnou ponukou je ďalej ponuka, ktorá obsahuje všetky
požiadavky verejného obstarávateľa.
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25.2 Ponuky verejný obstarávateľ vyhodnocuje podľa § 53 ZVO a podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk
stanoveného verejným obstarávateľom a uvedeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
pododdiel II.2.5) a v časti A.3 súťažných podkladov.
26 OPRAVA CHÝB V PONUKE
26.1 Pri zistení zrejmých chýb v písaní alebo počítaní v ponuke, bude uchádzač, ktorý ponuku predložil,
požiadaný o vysvetlenie ponuky. Na základe vysvetlenia uchádzača budú opravené len zrejmé chyby v písaní
alebo v počítaní.
26.2 Zrejmé matematické chyby pri písaní a počítaní, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v
prípade a spôsobom:
a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená číslom v
zmysle bodov b) až d),
b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou bez DPH, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude celková cena bez DPH,
c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s
opravenou desatinnou čiarkou, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH vplyvom opravenej jednotkovej ceny,
d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude
opravená jednotková cena, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH.
26.3 Ak sa v ponuke uchádzača budú nachádzať rôzne cenové návrhy na plnenie toho istého kritéria na
vyhodnotenie ponúk, ktoré budú znamenať rôzne poradie uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, verejný
obstarávateľ v súlade s princípom nediskriminácie ako rozhodný cenový návrh pri vyhodnocovaní danej
ponuky bude kvalifikovať, akceptovať a vyhodnocovať ten návrh uchádzača, ktorý je z hľadiska určenia
poradia vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov a ak to nebude možné, bude
vyhodnocovaný návrh ceny uvedený v návrhu zmluvy predloženej v časti ponuky „KRITÉRIA“.
26.4 V prípade, že akceptovanie ktoréhokoľvek z viacerých predložených cenových návrhov na plnenie toho
istého kritéria na vyhodnotenie ponúk v ponuke uchádzača nebude mať vplyv na poradie uchádzačov, bude
verejný obstarávateľ za rozhodný považovať ten cenový návrh uchádzača, ktorý je v zmysle stanoveného
kritéria na vyhodnotenie ponúk najvýhodnejší pre verejného obstarávateľa.
26.5 V opodstatnených a preukázateľne zrejmých prípadoch bude verejný obstarávateľ postupovať aj
v zmysle rozhodnutia Úradu č. 7471-6000/2016-ON/75, 7471-6000/2016-ON/76 zo dňa 23.05.2016.
27 ELEKTRONICKÁ AUKCIA
27.1 Elektronická aukcia nebude použitá.

EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov

Časť VI.
Dôvernosť vo verejnom obstarávaní
28 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
28.1 Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje
spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených ponuke. Obsah ponúk
možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
28.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých
záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas tohto
verejného obstarávania bez súhlasu uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím
konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na
dôvernosť informácií.
29 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
29.1 Uchádzač/záujemca ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže uplatniť revízne postupy podľa § 164 a § 170 zákona
o verejnom obstarávaní.
29.2 Záujemca, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže v prípade
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietky
proti postupu verejného obstarávateľa.
29.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2
ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie). V tomto prípade sa rozumie každý
objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania, ako aj prípad ak predložené cenové ponuky bez DPH u všetkých uchádzačov
prekročili limit verejného obstarávateľa disponibilných finančných zdrojov určených na financovanie
predmetu zákazky.
29.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov/uchádzačov o zrušení použitého
postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
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Časť VII.
Prijatie ponuky
30 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi
v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170
ZVO.
31 UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 Uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
31.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú zmluvu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (v znení č. 38/2017 Z. z.)), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
31.3 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa
odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o
nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli
doručené námietky podľa § 170 ZVO.
31.4 Ak boli uplatnené revízne postupy podľa bodu 31.3, verejný obstarávateľ postupuje pri uzatvorení
zmluvy v súlade s § 56 ods. 3 a nasl. ZVO.
31.5 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56
odsek 4 až 9 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
31.6 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56
odsek 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
31.7 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných
dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
31.8 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, jeho subdodávatelia a jeho osoby podľa § 34 ods. 3
ZVO, sú povinní splniť povinnosť podľa bodu 31.2 a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej
uzavretie písomne vyzvaný.
31.9 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď
bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
31.10 Povinnosť podľa bodu 31.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je
výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.
31.11 Verejný obstarávateľ je oprávnený neodsúhlasiť ktoréhokoľvek subdodávateľa navrhnutého zo strany
úspešného uchádzača, pričom úspešný uchádzač je povinný akceptovať takéto rozhodnutie verejného
obstarávateľa. Do doby vyjadrenia písomného súhlasu verejného obstarávateľa so zoznamom
subdodávateľov resp. s jednotlivými subdodávateľmi, nie je úspešný uchádzač oprávnený zadať vykonanie
predmetu zákazky alebo jeho časti ktorémukoľvek subdodávateľovi. Úspešný uchádzač je oprávnený
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kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový
subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
31.12 Úspešný uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom
navrhnutom a verejným obstarávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a
to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
31.13 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným
uchádzačom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho
nového subdodávateľa, je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má
zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení
uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných
nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa
podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti
predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 31.2.
31.14 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany verejného obstarávateľa vzťahujúcich sa ku
ktorémukoľvek subdodávateľovi, si verejný obstarávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si od úspešného
uchádzača potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa ZVO u všetkých
subdodávateľov.
31.15 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má
verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
31.16 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom,
súdnom alebo inom spore.
31.17 Úspešný uchádzač sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby
spolu s úspešným uchádzačom za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne na základe podmienok
upravených v dohode o spoločnej zodpovednosti, ktorá tvorí prílohu č. 3 návrhu zmluvy.
31.18 Úspešný uchádzač je povinný v súlade s § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť na plnenie predmetu zákazky
koordinátora bezpečnosti práce.
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Časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI
OSOBNÉ POSTAVENIE
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
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 dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
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,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
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,
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.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného
postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO. Ak
uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2
ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom,
miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci
na účely ZVO sa rozumie:
- právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
- právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
- právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne. Vyžaduje sa predloženie
originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených
verejným obstarávateľom môže uchádzač predbežne nahradiť aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným
európskym dokumentom.
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EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa
§ 33 ods. 1 písm. a) a d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1/
1.1 Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to záväzný úverový prísľub,
ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi jasne a určito záväzne prisľúbi, že v prípade,
že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru,
banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 200.000,00 EUR na účely
finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je: „Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho
odpadu na skládke“, vyhlásenej verejným obstarávateľom (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB,
platného ku dňu odoslania oznámenia do Vestníka). Úverový prísľub musí byť platný minimálne do konca
lehoty viazanosti ponúk.
Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé
všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto
bodu 1, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača
prostredníctvom záväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť
disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu zmluvy, ktorá je výsledkom tohto
verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ bude akceptovať vyjadrenie, ktorým záväzne prisľúbi len
inštitúcia, ktorou je banka alebo pobočka zahraničnej banky.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom v bode 1, môže finančné a ekonomické postavenie
preukázať predložením iného dokumentu. V tomto prípade uchádzač okrem iného dokumentu zároveň
predloží a preukáže objektívne dôvody, ktoré mu bránili poskytnúť na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia dokument určený a požadovaný verejným obstarávateľom v tomto bode 1.
Z takto predloženého iného dokumentu musí byť okrem požadovaných údajov týkajúcich sa najmä
finančného objemu a predmetu prefinancovania v zmysle bodu 1, zároveň jasne a určito zrejmý záväzok a
naplnenie hľadiska účelu požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača
prostredníctvom iného dokumentu operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má
dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. Výpis z účtu nebude verejný
obstarávateľ akceptovať ako prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky ani ako iný dokument, ktorým
uchádzač nahradí požadovaný dokument v bode 1. Predložený prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej
banky ako aj iný dokument (ak je uplatnený) musí byť nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti v bode 1.1.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prísľubu v zmysle bodu 1 z dôvodu zabezpečenia a
preukázanie garancie v čase kedy má dôjsť k plneniu predmetu zákazky, že uchádzač preukázateľne dokáže
operatívne finančne zabezpečiť plnenie zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, v
zmluvnej lehote zhotovenia predovšetkým z hľadiska charakteru poskytovanej služby a teda bude pripravený
k okamžitému zahájeniu poskytovania služby a vykonávaniu v požadovanej kvalite bez ohľadu na dĺžku
splatnosti faktúr. Podmienka účasti je z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky a charakteru poskytovanej
služby, stanovená primerane a v súlade s ustanoveniami § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.
2/
2.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má
uchádzač vedený účet, že:
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- uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov ku dňu vystavenia
vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v
závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- bežný účet uchádzača v každej banke alebo pobočke zahraničnej banky nebol predmetom exekúcie a nebol
predmetom blokácie za predchádzajúce obdobie 48 mesiacov a nie je ku dňu vystavenia vyjadrenia každej
banky alebo pobočky zahraničnej banky, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku,
alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
- pri splácaní úveru, uchádzač vždy dodržiaval a aktuálne dodržiava splátkový kalendár a nie je v omeškaní
so žiadnou splátkou takéhoto úveru (v prípade, ak uchádzač nemá úver v banke nahradí vyjadrenie banky
v časti splácanie úveru, túto skutočnosť čestným prehlásením, že nemá úver v banke).
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie inštitúcie, ktorou je banka alebo pobočka
zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku
dňu predloženia ponuky.
2.2 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky nemá otvorené účty v
inej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách zahraničnej banky/bankách, ako v tej/tých od ktorej/ktorých
predložil vyjadrenie/ia podľa bodu 2.1.
2.3. Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač
vedený účet, že:
- si plní povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov v zmysle §19 a §24 Zákona O Odpadoch 79/2015 Z.z.
Uchádzač túto skutočnosť preukáže vyjadrením banky a výpisom z účtu, na ktorom vedie osobitne
rekultivačnú rezervu a kópiou oznámenia z aktuálneho roku pre SIŽP. Predložené vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti v bode 2.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu 2 verejný obstarávateľ
sleduje cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného uchádzača, ktorý si jednak plní všetky svoje záväzky
včas a riadne a zároveň je schopný bez akýchkoľvek ekonomických a finančných problémov prefinancovať
predmet zákazky. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej
disciplíne uchádzača pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti
uchádzača verejný obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o jeho finančnej kondícií a
disciplinovanosti pri plnení si záväzkov ako aj zdroj informácií o neexistencii žiadnych finančných a
ekonomických problémov v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu
bránili plniť predmet zákazky riadne a včas. Akékoľvek finančné a ekonomické problémy zo strany
zhotoviteľa pred splatnosťou faktúr môžu spôsobiť problémy s plnením predmetu zákazky a z časového
hľadiska následne jeho nezrealizovanie. Podmienka účasti je opodstatnená a z hľadiska požiadaviek na
predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanovením § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom v bodoch 2.1 a 2.2 a 2.3, môže finančné a ekonomické
postavenie preukázať predložením iného dokumentu. V tomto prípade uchádzač okrem iného dokumentu
zároveň predloží a preukáže objektívne dôvody, ktoré mu bránili poskytnúť na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia dokumenty určené a požadované verejným obstarávateľom v bodoch 2.1 a 2.2. a
2.3. Z takto predloženého iného dokumentu musí byť zároveň jasne a určito zrejmé naplnenie hľadiska účelu
požadovaného dokumentu, ktorým je preukázanie, že uchádzač si plní všetky svoje záväzky riadne a včas a
neexistujú u neho žiadne finančné a ekonomické problémy v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by
mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas.
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3/
3.1
Uchádzač preukáže, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie. Túto podmienku účasti uchádzač
preukáže potvrdením z centrálneho registra exekúcií alebo ekvivalentným dokladom podľa predpisov
platných v krajine sídla uchádzača ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky, pričom potvrdenie z registra exekúcií alebo ekvivalentný doklad musí byť nie
staršie ako 1 mesiac k lehote na predkladanie ponúk.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti v bode 3.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Podmienkou účasti ekonomického a finančného postavenia podľa tohto bodu 3 verejný obstarávateľ sleduje
cieľ nájsť finančne a ekonomicky schopného uchádzača, u ktorého neexistujú žiadne finančné a ekonomické
problémy v podobe nútených výkonov rozhodnutí, ktoré by mu bránili plniť predmet zákazky riadne a včas.
Akékoľvek problémy vyplývajúce z núteného výkonu rozhodnutia spôsobia problémy s plnením predmetu
zákazky a z časového hľadiska následne jeho nezrealizovanie. Podmienka účasti je opodstatnená a z hľadiska
požiadaviek na predmet zákazky stanovená primerane a v súlade s ustanovením § 33 a § 38 ods. 5 ZVO.

4/
4.1
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom celkovom obrate za posledný hospodársky rok v objeme
minimálne 270.000 EUR bez DPH.
Uchádzač predloží na preukázanie prehľadu o dosiahnutom obrate za posledný hospodársky rok v určenom
minimálnom objeme:
Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledný hospodársky rok.
Požadovaná forma predložených dokumentov:
- overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
- overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii,
alebo
- uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok
(http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým
reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete).
Verejný obstarávateľ považuje podmienky účasti sú primerané vzhľadom na finančný objem a trvanie
zákazky a zároveň verejný obstarávateľ potrebuje požadované informácie na to, aby sa ubezpečil či
záujemca má ekonomickú kapacitu na splnenie predmetu zákazky.
Uchádzač môže v zmysle § 33 ods. 2 ZVO na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické
postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1
písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
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UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 33 ods. 3 ZVO a požaduje, aby uchádzač v
prípade ak použije kapacity tretej osoby na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
vyžadovaného verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch, predložil doklad - Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorá je súčasťou súťažných podkladov
ako príloha č. 10. Predložená dohoda o spoločnej zodpovednosti musí byť podpísaná uchádzačom (v prípade
skupiny dodávateľov oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov) a inou osobou, ktorej
kapacity uchádzač využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyžadovaného verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. Verejný
obstarávateľ pripojí podpis k dohode o spoločnej zodpovednosti pri podpise zmluvy, ktorá je výsledkom
tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využíva viacero tretích osôb na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia vyžadovaného verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch, predkladá uchádzač dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorené
s každou inou osobou samostatne. Nepredloženie dohody o spoločnej zodpovednosti podpísanej za stranu
uchádzača a tretej osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia vyžadovaného verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
súťažných podkladoch, sa považuje za nesplnenie podmienky účasti s následkami podľa § 40 ods. 6 ZVO.
Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorá je uzatvorená medzi uchádzačom a inou osobou, a ktorá sa týka
poskytnutých kapacít inou osobou na preukázanie finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1
písm. a) ZVO predloží uchádzač v ponuke.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti
týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia,
určených verejným obstarávateľom môže uchádzač predbežne nahradiť aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to
Jednotným európskym dokumentom.
TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti uvedené v § 34 ods. 1 písm. a), g), h), a j) ZVO
1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania, a odberateľov. Dokladom je referencia,
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil služby na
predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období
dosiahol obrat za tieto služby minimálne kumulatívne v objeme 810.000 EUR bez DPH a bez zákonných
poplatkov, pričom bude jasne a určito preukázané, že predmetom poskytnutej služby bolo zneškodňovanie
odpadu v rovnakom alebo obdobnom rozsahu ako je predmet zákazky.
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených a poskytnutých služieb, ktorým preukáže že, v posudzovanom
období uskutočnil a poskytol služby rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky:
„Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke“ a zároveň preukáže že:
- v posudzovanom období uskutočnil a poskytol služby pomerného rozsahu ako je predmet zákazky (90.000
ton/10rokov), t.j. preukáže že uskutočnil a poskytol služby minimálne v objeme 27.000 ton za 3 roky
kumulatívne /alebo v celkovej hodnote 810.000 EUR/ a to odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. alebo
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- v posudzovanom období poskytoval služby rovnakého charakteru minimálne u 3 zákaziek pričom, každá
zákazka musí byť nad hodnotou 150.000 EUR/ alebo nad objem 5.000 t/ a minimálne jedna zákazka nad
hodnotou 270.000 EUR a zároveň nad 9.000 ton.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku
definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom zozname.
Zoznam a potvrdenie/ia musia obsahovať minimálne tieto údaje:
a) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
b) obchodné meno a sídlo odberateľa;
c) zmluvný termín uskutočnenia služieb, skutočný termín uskutočnenia služieb,
d) popis uskutočnených služieb, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie služieb na predmete
rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky,
e) vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení služieb a zhodnotení uskutočnených služieb podľa
obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení);
f) zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie služieb a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za poskytnutie
služieb, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie služieb v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s
DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a
je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v
zmysle pravidiel uplatnenia bez DPH. Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné
prepočítať kurzom stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do
Vestníka,
g) meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť
údaje obsiahnuté v predloženom zozname a potvrdení/iach.
Zoznam uskutočnených služieb musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, podľa toho, kto je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať. Zoznam musí obsahovať
objemy v tonách a obchodné názvy dodávateľov za rok 2016, dátum zneškodnenia.
Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1 bude posudzovaná a akceptovaná 1
realizovaná zákazka, ako 1 uzatvorený zmluvný vzťah.
Pre účely vyhodnotenia splnenia podmienky účasti v zmysle tohto bodu 1, bude verejný obstarávateľ
akceptovať len uskutočnenie služieb v rovnakom alebo obdobnom rozsahu a špecifikácii ako je predmet
zákazky t.j. len uloženie triedeného komunálneho odpadu na skládku. Pre účely jednoznačného
posúdenia zákazky, bude zákazka v súlade s podmienkou účasti v tomto bode 1 posudzovaná podľa
nasledovných pravidiel, v súlade a na základe údajov obsiahnutých v predloženom zozname a potvrdení/iach,
pričom akceptovaná bude len:
-zákazka, ktorej predmetom bolo uskutočnenie služby rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky
len v rozhodnom období, vo finančnom plnení za uskutočnenie služby rovnakých alebo podobných ako je
predmet zákazky len v rozhodnom období,
-v prípade ak zákazka obsahuje aj uskutočnenie služby nie rovnakých alebo podobných uskutočnených
služieb ako je predmet zákazky (t.j. nie uloženie triedeného komunálneho odpadu na skládku), v rámci
takejto zákazky budú akceptované len uskutočnené služby rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky,
vyčíslené alikvotné finančné plnenie za uskutočnenie služby len rovnakých alebo podobných ako je predmet
zákazky, len v rozhodnom období (ak je to uplatniteľné),
-v prípade ak zákazku plnila skupina dodávateľov a jej členom bol aj uchádzač/iná osoba, v rámci takejto
zákazky za uchádzača/inú osobu len uskutočnené služby rovnakých alebo podobných ako je predmet
zákazky, len alikvotné finančné plnenie za uskutočnenie služby rovnakých alebo podobných, ako je predmet
zákazky (ak je to uplatniteľné).
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti
s realizáciou služieb na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, predovšetkým
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z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek
nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí
zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné
kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet
zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a
v primeranej lehote. Podmienka účasti je z hľadiska rozsahu, požiadaviek na predmet zákazky ako aj
náročnosti stanovená primerane, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 ZVO ods.
1 písm. a) ZVO.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 3
ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy
musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použite na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u
nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať práce
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a požaduje, aby uchádzač v prípade ak použije kapacity tretej osoby na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO vyžadovanej verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, predložil vo
svojej ponuke doklad - Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorej podmienky tvoria prílohu č. 3 návrhu
zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Dohoda o spoločnej zodpovednosti v predloženej ponuke
musí byť podpísaná uchádzačom (v prípade skupiny dodávateľov oprávnenými zástupcami všetkých členov
skupiny dodávateľov) a treťou osobou, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ pripojí podpis k dohode o spoločnej zodpovednosti
pri podpise zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využíva viacero tretích
osôb na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, predkladá uchádzač dohody o
spoločnej zodpovednosti uzatvorené s každou treťou osobou samostatne. Nepredloženie Dohody o spoločnej
zodpovednosti podpísanej za stranu uchádzača a tretej osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo
výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa považuje za nesplnenie podmienky účasti s
následkami podľa § 40 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dohodu o spoločnej
zodpovednosti, ktorá je uzatvorená medzi uchádzačom a treťou osobou, a ktorá sa týka poskytnutých kapacít
treťou osobou na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
ZVO predloží uchádzač v ponuke.
2.
Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených
na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na
vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač preukáže že má k dispozícií na plnenie predmetu zákazky minimálne 1 osobu zodpovednú za
riadne zhotovenie predmetu zákazky.

EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov

Uchádzač predloží na preukázanie danej podmienky:
2.1 Profesijný životopis zodpovednej osoby, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:
- identifikačné údaje zodpovednej osoby (meno a priezvisko zodpovednej osoby);
- kontaktné údaje zodpovednej osoby (tel. č., mailová adresa);
- súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
- súhrnné praktické skúsenosti v odpadovom hospodárstve obdobie min. 10 rokov, s riadením služieb
nakladania s komunálnym odpadom, na ktorých pôsobil v riadiacej funkcii, ktorej predmetom boli služby
nakladania s komunálnym odpadom, z čoho preukáže, že minimálne jedna takto definovaná služba, bola v
hodnote rovnakej alebo vyššej ako 2.700.000,00 EUR bez DPH.
Mena pre cenu plnenia: EUR. Cenu plnenia v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom
stanoveným ECB ku dňu odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka, ktorým bola vyhlásená táto
verejná súťaž. Nadobudnuté praktické skúsenosti za obdobie min. 10 rokov zodpovedná osoba –preukazuje
v predloženom profesijnom životopise prostredníctvom lehoty plnenia (od-do; mesiac aj rok).
K praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba v profesijnom životopise uvedie:
- názov a sídlo odberateľa,
- lehoty plnenia (od do mesiac/e a rok/y),
- pozíciu ktorú zastávala,
- kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č., mailová adresa).
Údaje v profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby spolu s vyhlásením, že všetky
údaje v ňom uvedené sú pravdivé.
2.2 Čestné vyhlásenie zodpovednej osoby, že bude k dispozícií uchádzačovi na plnenie predmetu zákazky
v prípade, že uchádzač bude úspešným uchádzačom a dôjde k uzatvoreniu zmluvy, ktorá bude výsledkom
tohto verejného obstarávania.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Prostredníctvom predmetnej podmienky účasti verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač
disponuje zodpovednou osobou, ktorá bude poverená riadením poskytovaných služieb rovnakých alebo
obdobných, ako je predmet zákazky a táto osoba má zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu a odbornú prax pri
riadení služieb nakladania s komunálne triedeným odpadom v oblasti rovnakého alebo podobného
charakteru, ako je predmet zákazky. Predmetná podmienka je pre kvalitné a uspokojivé plnenie predmetu
zákazky nevyhnutná, je primeraná, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 ZVO ods.
1 písm. g) ZVO.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO využiť
technické a odborné kapacity inej právnickej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity
právnickej osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie spôsobilosti . Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s právnickou osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použite na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
musí preukázať splnenie podmienok účasti tykajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať práce preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V rámci podmienok
účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) uvedených v bodoch 2.1, 2.2, súvisiacich so vzdelaním, odbornou
kvalifikáciou a relevantnými odbornými skúsenosťami zodpovedných osôb, uchádzač môže využiť
kapacity inej osoby len v tom prípade, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity
vyžadujú.
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UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a požaduje, aby uchádzač v prípade ak použije kapacity tretej osoby na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO vyžadovanej verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, predložil vo
svojej ponuke doklad - Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorá je súčasťou súťažných podkladov ako
príloha č. 10. Dohoda o spoločnej zodpovednosti v predloženej ponuke musí byť podpísaná uchádzačom (v
prípade skupiny dodávateľov oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov) a treťou
osobou, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Verejný
obstarávateľ pripojí podpis k dohode o spoločnej zodpovednosti pri podpise zmluvy, ktorá je výsledkom
tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využíva viacero tretích osôb na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch, predkladá uchádzač dohody o spoločnej zodpovednosti uzatvorené
s každou treťou osobou samostatne. Nepredloženie Dohody o spoločnej zodpovednosti podpísanej za stranu
uchádzača a tretej osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch, sa považuje za nesplnenie podmienky účasti s následkami podľa § 40 ods. 6 ZVO. Dohodu o
spoločnej zodpovednosti, ktorá je uzatvorená medzi uchádzačom a treťou osobou, a ktorá sa týka
poskytnutých kapacít treťou osobou na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predloží uchádzač v ponuke. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo
úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti
týkajúcu sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
3.
Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri
plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač preukáže predložením príslušného dokladu, že dodržiava zásady ochrany životného
prostredia a pri nakladaní s odpadom spĺňa všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona 79/2015 Z.z,
platných vyhlášok a rozhodnutí orgánov štátnej správy a predloží čestné vyhlásenie , že voči nemu nie
je vedené konanie o správnom delikte za porušenie podmienok uložených v platných rozhodnutiach
a vyplývajúcich z platných zákonných ustanovení.
Disponibilitu prevádzky preukáže platnými dokladmi.
Upozornenie – certifikát ISO 14001 sa nepovažuje za ekvivalentný doklad.
Doklad predložený v súlade s podmienkou účasti musí byť platný minimálne do 31/12/2017.
S odvolaním sa na znenie § 135 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z.z. - dvanásta časť – prechodné a záverečné
ustanovenia, bude verejný obstarávateľ považovať hore uvedenú podmienku zo strany uchádzača za splnenú
a preukázanú, pokiaľ uchádzač vo svojej ponuke preukáže jej splnenie predložením dokladu - súhlasu
vydaným zodpovedným orgánom/autoritou pred nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015, t.j. podľa
zákona č.: 2231/2001 Z.Z., pričom tento súhlas bude spĺňať i druhú požiadavku obstarávateľa, t.j. platnosť
minimálne do 31.12.2017.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v
rámci tejto podmienky účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti z hľadiska predmetu vykonávanej činnosti uchádzačom,
pri ktorej dochádza k vplyvu na životné prostredie, ako opodstatnenú a požaduje preukázať, že uchádzač
pristupuje k ochrane životného prostredia zodpovedne a pri plnení predmetu zákazky bude dodržiavať zásady
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ochrany životného prostredia. Predmetná podmienka je pre kvalitné plnenie predmetu zákazky, ktoré
podporuje environmentálnu politiku, nevyhnutná, primeraná, opodstatnená a v súlade s ustanovením § 34
ZVO ods. 1 písm. h) ZVO, § 36 a § 38 ods. 5 ZVO.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1
písm. h) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použite na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7; oprávnenie uskutočňovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.
UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a požaduje, aby uchádzač v prípade ak použije kapacity tretej osoby na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. h) ZVO vyžadovanej verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, predložil vo
svojej žiadosti o účasť doklad - Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorá je súčasťou súťažných podkladov
ako príloha č. 10. Dohoda o spoločnej zodpovednosti v predloženej žiadosti o účasť musí byť podpísaná
uchádzačom (v prípade skupiny dodávateľov oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny
dodávateľov) a treťou osobou, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch.
Verejný obstarávateľ pripojí podpis k dohode o spoločnej zodpovednosti pri podpise zmluvy, ktorá je
výsledkom tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využíva viacero tretích osôb na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, predkladá uchádzač dohody o spoločnej zodpovednosti
uzatvorené s každou treťou osobou samostatne. Nepredloženie Dohody o spoločnej zodpovednosti
podpísanej za stranu uchádzača a tretej osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch, sa považuje za nesplnenie podmienky účasti s následkami podľa § 40 ods.
6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorá je uzatvorená
medzi uchádzačom a treťou osobou, a ktorá sa týka poskytnutých kapacít treťou osobou na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO predloží uchádzač v
ponuke.
Bod 4.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač
k dispozícii na poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač preukáže, že disponuje strojovým vybavením v min. rozsahu:
a) 1x kompaktor
b) 1x funkčná, certifikovaná mostová váha určená na váženie nákladných motorových vozidiel.
Uchádzač predloží dôkaz(y) preukazujúci(e) disponibilitu strojovým vybavením uvedeným vyššie v písm. a)
a b), ktorými môžu byť:
- doklady preukazujúce priamy vlastnícky vzťah uchádzača k zariadeniu,
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- alebo zmluvný záväzok (zmluva, dohoda) s inou osobou v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, z ktorého musí jasne
a určito vyplývať disponibilita uchádzača strojovým vybavením a reálna disponibilita so strojovým
vybavením inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO.
Disponibilita v bode a) je preukazovaná predložením napr. technických preukazov, STK, EK podľa zákona
č. 8/2009 v platnom znení – z dokladu musí vyplývať disponibilita strojným zariadením.
Disponibilita v bode b) je preukazovaná predložením resp. dokladom o certifikácie váhy vydanom
Slovenskou legálnou metrológiou (SLM) resp. Slovenským metrologickým ústavom (SMÚ).
Čestné vyhlásenie uchádzača o disponibilite strojovým vybavením alebo kartu majetku nebude verejný
obstarávateľ akceptovať ako doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti, pričom týmto nie je dotknutý
jednotný Európsky dokument v zmysle § 39 ZVO.
Iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO, ktorej kapacity uchádzač využije na preukázanie tejto podmienky
účasti, musí preukázať vlastníctvo požadovaného strojového vybavenia a predložiť k zmluvnému
záväzku podľa § 34 ods. 3 ZVO doklad o disponibilite strojového vybavenia. Čestné vyhlásenie inej
osoby podľa § 34 ods. 3ZVO o vlastníctve strojového vybavenia nebude verejný obstarávateľ akceptovať
ako doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti, pričom týmto nie je dotknutý jednotný Európsky
dokument v zmysle § 39 ZVO.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci
tejto podmienky účasti.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje spôsobilosť uchádzača technicky zabezpečiť
dodanie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v súťažných
podkladoch. Predmetná podmienka je pre kvalitné a uspokojivé plnenie predmetu zákazky nevyhnutná, je
primeraná a súvisí s plnením predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1
písm. j) ZVO využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať
práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a požaduje, aby uchádzač v prípade ak použije kapacity tretej osoby na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. j) ZVO vyžadovanej verejným
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, predložil vo
svojej ponuke doklad – Dohodu o spoločnej zodpovednosti, ktorej podmienky tvoria prílohu č. 3 návrhu
zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Dohoda o spoločnej zodpovednosti v predloženej ponuke
musí byť podpísaná uchádzačom (v prípade skupiny dodávateľov oprávnenými zástupcami všetkých členov
skupiny dodávateľov) a treťou osobou, ktorej kapacity uchádzač využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ pripojí podpis k dohode o spoločnej zodpovednosti
pri podpise zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania. Ak uchádzač využíva viacero tretích
osôb na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, predkladá uchádzač dohody o
spoločnej zodpovednosti uzatvorené s každou treťou osobou samostatne. Nepredloženie Dohody o spoločnej
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zodpovednosti podpísanej za stranu uchádzača a tretej osoby, ktorej kapacity uchádzač využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyžadovanej verejným obstarávateľom vo
výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa považuje za nesplnenie podmienky účasti s
následkami podľa § 40 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Dohodu o spoločnej
zodpovednosti, ktorá je uzatvorená medzi uchádzačom a treťou osobou, a ktorá sa týka poskytnutých kapacít
treťou osobou na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j)
ZVO predloží uchádzač v ponuke.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti,
určených verejným obstarávateľom môže uchádzač predbežne nahradiť aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to
Jednotným Európskym dokumentom.
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Časť A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONUK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1) Každá z častí zákazky bude hodnotená samostatne.
2) Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom bez zákonných poplatkov obci za
splnenie celého predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov
súťažných podkladov, v mene EUR.
3) Uchádzač uvedie celkový cenový návrh za splnenie predmetu zákazky podľa prílohy č. 2 súťažných
podkladov „Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“. Cena bude zahŕňať všetky náklady na plnenie
predmetu zákazky (okrem zákonných poplatkov) vrátane DPH ak je relevantné.
4) Pravidlá uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk:
- cenové návrhy bez zákonných poplatkov obci a bez DPH za uskutočnenie predmetu zákazky budú zoradené
vzostupne (od najnižšieho po najvyšší s pridelením umiestnenia od 1. miesta po n. miesto), pričom úspešným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenový návrh bez DPH bude najnižší a v poradí umiestnený na 1.
mieste.
5) Spôsob tvorby ceny:
5.1 Uchádzač je povinný vyplniť cenový návrh - v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Neocenenie
ktorejkoľvek položky, resp. uvedenie zápornej alebo nulovej ceny, v ktorejkoľvek položke určenej pre
uvedenie ceny, bude považované za zmenu ponuky s následkami podľa ZVO.
6) Posudzovanie návrhov na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:
- pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ upozorňuje, že inštitút posúdenia ponuky ako
mimoriadne nízkej sa bude aplikovať na celkový cenový návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Časť B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY
Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 5 týchto súťažných
podkladov, v súlade s bodom 16.1 súťažných podkladov.
Časť B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke.
Predpokladaný objem poskytovaných služieb:
Uloženie množstva 90.000 ton triedeného komunálneho odpadu na skládku komunálneho odpadu
rovnomerne v období 10 rokov.
Uchádzač v ponuke časť ,,Ostatné“ predloží čestné vyhlásenie uchádzača, že disponuje alebo bude
disponovať alebo prostredníctvom tretej osoby zabezpečí pred podpisom zmluvy do 5 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy doklad/dôkaz, ktorým preukáže, že disponuje skládkou komunálneho odpadu
vzdialenej maximálne do 50 km od geometrického centra mesta Bardejov, pričom vzdialenosť je meraná po
verejných cestách, po ktorých je povolená nákladná automobilová doprava s nákladnými vozidlami
s hmotnosťou minimálne 12 ton.
Ďalšie požiadavky neoddeliteľne súvisiace s predmetom zákazky a ponukou uchádzača:
- zariadením zo strany úspešného uchádzača. Čestné vyhlásenie úspešného uchádzača o disponibilite
zariadením nebude verejný obstarávateľ akceptovať ako doklad preukazujúci splnenie tejto požiadavky
verejného obstarávateľa. Tretia osoba, ktorá na základe zmluvného vzťahu poskytne požadované zariadenie,
musí preukázať vlastníctvo požadovaného zariadenia a predložiť k zmluvnému záväzku doklad o vlastníctve
požadovaného zariadenia. Čestné vyhlásenie tretej osoby o vlastníctve zariadenia nebude verejný
obstarávateľ akceptovať ako doklad preukazujúci splnenie tejto požiadavky verejného obstarávateľa. V
prípade, ak sa vyzvaný uchádzač disponibilitou zariadením nepreukáže, verejný obstarávateľ vyzve na
podpis zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ďalší v poradí. Tento uchádzač bude rovnako vyzvaný na
preukázanie disponibility zariadením.
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Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na ponuku uchádzača:
Uchádzač v ponuke predloží údaje podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a podľa bodu 16 súťažných
podkladov o podiele plnenia, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a
predmety subdodávok.
Uchádzač je povinný uviesť údaje podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov za každého navrhovaného
subdodávateľa, ktorý mu je známy v čase predloženia ponuky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby každý navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7, pričom oprávnenie poskytovať služby má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť.
Požiadavky verejného obstarávateľa na úspešného uchádzača:
Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi podľa prílohy č. 7.
súťažných podkladov v rámci poskytovanej riadnej súčinnosti v zmysle § 56 ods. 10 až 14 zákona o verejnom
obstarávaní nasledovne:
1. Údaje o každom subdodávateľovi v rozsahu obchodný názov, sídlo, IČO, percentuálne plnenie,
predmet plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Prílohy sú poskytované spolu s týmito súťažnými podkladmi:
Príloha č. 1
Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov
Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 3
Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
Príloha č. 4
Plná moc členov skupiny dodávateľov
Príloha č. 5
Návrh zmluvy
Príloha č. 6
Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 7
Podiel plnenia z zmluvy
Príloha č. 8
Jednotný Európsky dokument
Príloha č. 9
Etický kódex záujemcu o verejné obstarávanie
Príloha č. 10
Dohoda o spoločnej zodpovednosti
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Príloha č. 1
Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov
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PRÍLOHA Č. 1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/SKUPINY DODÁVATEĽOV
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača
Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača
IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho
poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie
Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku, ktorého bol uchádzač založený
Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača
meno a priezvisko
Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mail
V....................................., dňa ...
Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača:
.....................................................................................
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
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PRÍLOHA Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA –
Uchádzač / skupina dodávateľov
(názov, sídlo, IČO)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY CELKOM
Navrhovaná cena musí byť stanovená v súlade s bodom 14 súťažných podkladov.
Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE2
Návrh ceny za celý predmet zákazky v EUR:
.........................
Predmet zákazky .
Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu
na skládke
Cena za t bez DPH a bez zákonných
poplatkov v EUR
Výška a hodnota DPH v EUR
Cena za t s DPH a bez zákonných
poplatkov
Cena za t s DPH so
poplatkami
platnými
prekladania ponúk

zákonnými
ku
dňu

Cena celkom za predmet zákazky
Zneškodňovanie zbytku vytriedeného
komunálneho odpadu na skládke, pri
predpokladanom objeme 100.000 ton
v priebehu 10 rokov
Cena celkom stanovená v EUR
bez DPH a bez zákonných poplatkov
V ........................., dňa ...............
.............................................................
(osoba oprávnená konať za uchádzača)
Meno
Funkcia

1
2

nehodiace prečiarknuť
nehodiace prečiarknuť
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Príloha č. 3
Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
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PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodne meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:
Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom
predloženia ponuky v tomto postupe verejného obstarávania na vyhotovenie predmetu zákazky:
„Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke“,
spoločnosťou EKOBARD, a.s. vo Vestníku č. ..../..... dňa ............. pod. sp. zn .........................3
sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných
samostatných právnych subjektov:
.................................................
.................................................
.................................................
1. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím Zmluvy
v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch predložíme verejnému obstarávateľovi
Zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
2. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému
obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
V......................... dňa...............
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis4
................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis

3

vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
4
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Príloha č. 4
Plná moc členov skupiny dodávateľov
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PRÍLOHA 4 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCEHO ZA SKUPINU
DODÁVATEĽOV

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak
ide o fyzickú osobu) splnomocnencovi: udeľuje/u plnomocenstvo
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych
úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky:
„Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke“, vyhlásenej spoločnosťou
EKOBARD, a.s. vo Vestníku č. ..../..... dňa ............. pod. sp. zn. .....-.......6 vrátane konania pri uzatvorení
Zmluvy, ako aj konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

V .................... dňa ...........................
..................................................
podpis splnomocniteľa7

V .................... dňa ...........................
..................................................
podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:
V .................... dňa ...........................
..................................................
podpis splnomocnenca
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Príloha č. 5
Návrh zmluvy
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Zmluva o nakladaní a zaobchádzaní s odpadom
podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Dodávateľ:

EKOBARD, a.s.

Sídlo :

Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov

Konajúci prostredníctvom:

Ing. Anna Schlentcová, predseda predstavenstva

IČO :

36 690 830

DIČ:

2020326913

IČ DPH:

SK2020326913

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

č. účtu:

1304124007/1111

IBAN:

SK8511110000001304124007

Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10333/P
(ďalej len „Dodávateľ“)
a
Odberateľ:
Sídlo:
Konajúci prostredníctvom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri v ............... odd.: ..., vl. č.: ...../...
(ďalej len „Odberateľ“)

po prehlásení, že sú spôsobilí na práva a právne úkony za týchto podmienok:
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PREAMBULA
Spoločnosť EKOBARD, a.s., (pre účely tejto zmluvy Dodávateľ), je obchodnou spoločnosťou, zaoberajúcou
sa nakladaním a zaobchádzaním s odpadom v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch).
Spoločnosť ...................................... (pre účely tejto zmluvy Odberateľ), je obchodnou spoločnosťou,
zaoberajúcou sa nakladaním a zaobchádzaním s odpadom v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. (Zákon
o odpadoch).

ČLÁNOK 1
Vymedzenie predmetu Zmluvy a jej účel
1.1.

Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie zneškodňovania odpadu dodaného Dodávateľom
Odberateľovi a to:
Odpad dodávaný Dodávateľom, ktorý je vedený v katalógu odpadov ako odpad „ostatný“ a ktorého
zneškodnenie je povolené príslušným rozhodnutím správneho orgánu v zmysle zákona č. 39/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v prevádzkovom poriadku Odberateľa. Prevádzkový poriadok - identifikačné
číslo povolenia ................... bol schválený vecne a miestne príslušným orgánom štátnej správy
v odpadovom hospodárstve. Výpis z prevádzkového poriadku tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a
obsahuje konkrétny zoznam odpadov podľa katalógových kódov a popisu.

Vymedzenie predmetu zmluvy a z toho vyplývajúcich podmienok:
a)

Dodávateľ zabezpečí dovoz odpadu na skládku Odberateľa Ozón Hanušovce a.s. na vlastné náklady
a zodpovednosť.

b)

Dodávateľ zodpovedá za kategorizáciu odpadu. Odberateľ má právo odpad pri jeho prebratí sám
podrobiť analýze. Odberateľ je povinný ihneď pri prevzatí odpadu a jeho analýze, vydať Dodávateľovi
potvrdenie o jeho prevzatí vo forme vážneho lístku. Vážny lístok je zároveň potvrdením Odberateľa
o súlade odpadu dodaného Dodávateľom a kategorizáciou podľa tejto zmluvy. Ak Odberateľ zistí, že
kategória dodaného odpadu nezodpovedá kategórii deklarovanej v predmete tejto Zmluvy, a tento
odpad bude na základe analýzy zaradený do kategórie „N“ – nebezpečný, vyzve bezodkladne
telefonicky a následne listom Dodávateľa, aby tento odpad odviezol späť na svoje vlastné náklady,
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

c)

Dodávateľ a Odberateľ sa dohodli na odbere v pracovných dňoch v čase od 700 do 1800 hod. a v sobotu
od 700 do 1300 hod. V prípade nedele, štátnych sviatkov alebo výnimočných situácií bude vykonávaný
odber podľa osobitného režimu, ktorý je uvedený v prevádzkovom poriadku skládky alebo na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán.

d)

Podmienky zneškodnenia odpadov dodaných Dodávateľom budú riadené podľa pokynov Odberateľa,
v súlade s prevádzkovým poriadkom a rozhodnutiami orgánov štátnej správy na skládke odpadov
.......................

e)

V prípade vzniku neplánovanej odstávky skládky v ..................... resp. v prípade vzniku
nepredvídaných udalostí znemožňujúcich prevádzku skládky, Odberateľ zabezpečí zneškodnenie
odpadu dodávaného Dodávateľom na jednej zo svojich partnerských skládok odpadov, alebo u inej
oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi, v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch).
Preukázateľné a Dodávateľom preukázané zvýšené finančné náklady na prepravu a zneškodnenie
odpadu vyvolané neplánovanou odstávkou skládky Odberateľa, bude znášať Odberateľ.
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1.2

Plnenie predmetu zmluvy predpokladá rešpektovanie ekologických požiadaviek, parametrov a
pravidiel vzťahujúcich sa na zneškodňovanie odpadov po celú dobu účinnosti Zmluvy.

1.3

Odberateľ garantuje súlad skládky s plnením funkcií skládky zodpovedajúcej legislatívnej úprave a
účelu tejto Zmluvy po celú dobu účinnosti Zmluvy, ako aj súhlas príslušných orgánov kompetentných
v tejto oblasti z hľadiska plnenia nimi stanovených podmienok pre jej prevádzku, s výnimkou
podmienok vyplývajúcich z vyššej moci.

1.4

Dodávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy dodávať
odpad, špecifikovaný v čl.1, bode 1.1 tejto zmluvy, produkovaný v meste Bardejov, výhradne
Odberateľovi.

1.5

Dodávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy dodať
odpad v minimálnom ročnom objeme 9.000 t/kalendárny rok (ďalej len „Minimálny ročný objem“)
s prihliadnutím na zníženie objemu podľa bodu 3.8, čl. 3, tejto zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností, pre účely tejto zmluvy znamená, že ak Dodávateľ vyprodukuje viac ako 9.000 t odpadu
za daný kalendárny rok v meste Bardejov, neznamená to, že je povinný zneškodniť na skládke
Odberateľa všetok odpad, ktorý prevyšuje objem 9.000 t ale len, resp. minimálne 9.000 t/ročne. Objem
ročného odpadu nad 9.000 t, môže Dodávateľ zneškodniť aj na iných skládkach ako je skládka
odberateľa.

ČLÁNOK 2
Cenové podmienky
2.1

Cena za zneškodnenie odpadov kategórie „ostatný“ bola zmluvnými stranami dohodnutá na: ........
EUR/t odpadu. Uvedená cena je pevná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu z tejto zmluvy.
Odberateľ garantuje túto cenu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy. Uvedená
cena je pevná cena a nezahŕňa DPH a zákonné poplatky za uloženie odpadov. DPH a zákonné poplatky
bude Odberateľ fakturovať podľa platnej právnej úpravy (v čase účinnosti Zmluvy najmä podľa
Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie
odpadov). Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi platiť dohodnutú cenu za zneškodnenie odpadov, za
podmienok podľa tejto Zmluvy.

2.2

Fakturáciu za zneškodnenie odpadov vykoná Odberateľ raz mesačne, najneskôr do 6 pracovných dní
po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa vystavenia
faktúry Odberateľom.

2.3

Prílohou faktúry bude sumárny prehľad vážnych lístkov z váhy Odberateľa za fakturované obdobie.
Sumárny prehľad musí obsahovať:
a) číslo vážneho lístka
b) dátum a čas odovzdania a prevzatia odpadu
c) EČV dopravného prostriedku
d) označenie Dodávateľa
e) katalógové číslo odpadu
f) názov odpadu
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g) hmotnosť dodaného odpadu
2.4

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania platby za odber a zneškodnenie odpadov v zmysle
článku 2 bod 2.2 Zmluvy, uhradí v prospech Odberateľa úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej
sumy za každý začatý deň omeškania.

2.5

V prípade ak bude Dodávateľ v omeškaní s platbami za zneškodnenie odpadu o viac ako 45 dní,
Odberateľ je oprávnený prerušiť svoje plnenie podľa tejto Zmluvy až do doby uhradenia splatného
záväzku.

ČLÁNOK 3
Rozsah plnenia a doba účinnosti zmluvy, zmluvné pokuty
3.1

Zmluvné strany sa dohodli na odbere podľa ustanovení Zmluvy, pravidelnou dodávkou odpadu v
pracovných dňoch, prípadne mimoriadnej situácie podľa samostatnej dohody.

3.2

Táto Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú do 31.12.2026. Zmluvný vzťah medzi Zmluvnými stranami z tejto Zmluvy je
možné ukončiť pred dohodnutou dobou trvania podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 3.2 čl. 3
Zmluvy len písomnou dohodou Zmluvných strán. Právo Zmluvných strán na odstúpenie od Zmluvy
za podmienok uvedených v tejto Zmluve tým nie je dotknuté.

3.3

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, odstúpiť od tejto Zmluvy je možné len v z dôvodov uvedených
v bodoch 3.3, 3.4 a 3.5 čl. 3 Zmluvy a to v prípade, ak Dodávateľ alebo Odberateľ ani napriek
písomnému upozorneniu druhej Zmluvnej strany s poskytnutím primeranej lehoty v trvaní najmenej
45 dní na odstránenie nedostatku, ktorý je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy za podmienok tejto
Zmluvy, tento nedostatok neodstránil.

3.4

Dodávateľ je oprávnený pri dodržaní podmienok uvedených v bode 3.3 čl. 3 Zmluvy odstúpiť od
Zmluvy v prípade, ak dôjde k porušeniu povinností na strane Odberateľa, ktoré sú uvedené v čl. 1 bod
1.3 Zmluvy.

3.5

V prípade ak, Dodávateľ nedodrží svoj záväzok v zmysle čl. I, bodu 1.5 tejto zmluvy a to povinnosť
dodať Odberateľovi za účelom zneškodnenia minimálne 9.000 t odpadov za kalendárny rok
s prihliadnutím na zníženie objemu odpadu podľa bodu 3.8., tohto článku a tento objem odpadu za ten
ktorý kalendárny rok po dobu účinnosti tejto Zmluvy klesne pod 50 %, má právo Odberateľ od tejto
zmluvy odstúpiť.

3.6

V prípade ak, Dodávateľ alebo Odberateľ ukončí tento zmluvný vzťah pred dobou ukončenia platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy, podľa ustanovenia čl. 3, bodu 3.2, má druhá zmluvná strana právo nárokovať
si voči tej zmluvnej strane, ktorá ukončenie zmluvy pred dobou jej platnosti a účinnosti spôsobila
náhradu preukázateľnej škody, ktorá mu vnikne z odstúpenia od tejto Zmluvy.

3.7 V prípade, ak sa preukázateľne zistí, že Dodávateľ v konkrétnom kalendárnom roku trvania zmluvného
vzťahu zneškodnil odpad prostredníctvom iného subjektu, je Odberateľ oprávnený fakturovať
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 8,88 EUR za každú t (tonu) nedodaného odpadu
v kalendárnom roku, ktorý bol zneškodnený inak ako na základe tejto zmluvy. Túto zmluvnú pokutu
je Dodávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej Odberateľom s lehotou splatnosti 14 dní
odo dňa doručenia takejto faktúry Odberateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Dodávateľovi.
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3.8 Odberateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu, podľa bodu 3.7, tohto článku ani na náhradu škody, ak bude
znížená dodávka odpadov za ten ktorý kalendárny po dobu účinnosti tejto Zmluvy z dôvodov, že
Dodávateľ zabezpečil toto zníženie separáciou, prípadne iným materiálovým alebo energetickým
zhodnotením odpadu v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z.z. (Zákon o odpadoch) a v súlade
s aktuálnymi strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva, napr. Programom
odpadového hospodárstva SR, Programom odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho
kraja, Programom odpadového hospodárstva mesta Bardejov, ako aj inými relevantnými dokumentmi,
čo musí Dodávateľ preukázať.
3.9

Podkladom preukazujúcim zhodnotenie množstva odpadov a zníženie dodávok jeho objemu pre jeho
zneškodnenie spôsobom skládkovania (dodávky v zmysle čl. 1, bodu 1.5 tejto zmluvy) bude príslušné
potvrdenie vydané oprávneným subjektom, napr. príslušnou zmluvnou organizáciou zodpovednosti
výrobcov, alebo subjektom oprávneným na materiálové, resp. energetické zhodnotenie odpadov.

ČLÁNOK 4
Osobitné ustanovenia
4.1

Doručovanie
Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s touto
Zmluvou sa bude doručovať na adresy ich sídiel zapísaných v obchodnom registri a/alebo na
doručovacie adresy, ak sú uvedené v tejto Zmluve, pokiaľ si Zmluvné strany písomne neoznámia
zmenu týchto adries. V prípade zmeny adresy sídla sú Zmluvné strany oprávnené aj napriek
neoznámeniu zmeny adresy doručovať korešpondenciu aj na adresu nového sídla.

ČLÁNOK 5
Záverečné ustanovenia
5.1.

Táto Zmluva ako aj právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory z tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomným jednaním. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o veci vecne a miestne príslušný
súd Slovenskej republiky.

5.2.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať na základe obojstranného súhlasu Zmluvných strán
písomnou formou.

5.3.

V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá
to vplyv na platnosť tejto Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto
neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj
obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

5.4

Ak je v tejto Zmluve odkaz na niektorý bod Zmluvy (napr. bod 6.2) myslia sa tým aj všetky body pod
daným bodom (6.2.1 až 6.2.4). Ak je v tejto Zmluve odkaz len na niektorý bod Zmluvy (napr. bod
6.2.1) myslí sa tým len daný konkrétny bod (6.2.1) tejto Zmluvy.

5.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po dva
rovnopisy. Všetky rovnopisy majú povahu originálu.
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5.6

Zmluvné strany prehlasujú, že sa dôkladne oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu s
ňou potvrdzujú jej platnosť svojimi podpismi.

V Bardejove, dňa: ............................

V ..........................., dňa: …......................

Za Dodávateľa:

Za Odberateľa:

EKOBARD, a.s.

________________________
Ing. Anna Schlentcová
predseda predstavenstva

_________________________
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Príloha č. 6
Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)........................ týmto vyhlasuje, že
-

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky: „Zneškodňovanie zbytku
vytriedeného komunálneho odpadu na skládke“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch
a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom,

-

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a návrhom zmluvy o dielo,

-

všetky doklady a dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V ..................... dňa .....................

.............................................................
osoba oprávnená konať za uchádzača

Príloha č. 7
Podiel plnenia zo zmluvy
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Predmet zákazky: „Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke“

Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. č.

Identifikačné údaje subdodávateľa
Predmet plnenia
v rozsahu: meno a
priezvisko/obchodné meno, adresa
pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia

Hodnota
plnenia
vyjadrená v %
(percentách) k
ponukovej cene

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.
V ......................................... dňa ........................

...........................................
osoba oprávnená konať za uchádzača

Príloha č. 8
Jednotný Európsky dokument
Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.
Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie
k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

Príloha č. 9
Etický kódex záujemcu/uchádzača o verejné obstarávanie
Čestné vyhlásenie uchádzača o dodržiavaní Etického kódexu
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania
všetkých členov skupiny dodávateľov)........................ týmto čestne vyhlasuje, že
budem dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača, tak ako je zverejnený na stránke wwww.uvo.gov.sk:
http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html.

V ..................... dňa .....................

...........................................
osoba oprávnená konať za uchádzača

Príloha č. 10
Dohoda o spoločnej zodpovednosti

DOHODA O SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI
uzavretá podľa § 33 ods. 3 a § 34 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Účastníci dohody:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
V ktorého mene koná:
(ďalej ako ,,Uchádzač“)

.................
.................
.................
.................
.................

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný v:
V ktorého mene koná:
(ďalej ako „Tretia osoba“)

.................
.................
.................
.................
.................

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
(ďalej ako „Verejný obstarávateľ“)

EKOBARD, a.s.
Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov
36 690 830
2020326913
Ing. Anna Schlentcová, predseda predstavenstva

Nakoľko:
•

•
•

Preambula:

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného
komunálneho odpadu na skládke oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené v
Publikačnom vestníku pod č. ..../. ...-..... dňa ../../.... a vo Vestníku č. ../.... dňa ../../... pod. sp. zn. .... – ...7
(ďalej aj „oznámenie“ alebo aj ,,verejné obstarávanie“),
Uchádzač predkladá ponuku do uvedeného verejného obstarávania,
Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § ... ods. ... 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní bodu ....9 súťažných podkladov preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť/finančné a ekonomické postavenie (vyberie a doplní uchádzač podľa relevantnosti) a využíva
nasledovné kapacity Tretej osoby: .................................................................... 10 .

Uzatvárajú účastníci dohody túto Dohodu o spoločnej zodpovednosti:
Čl. I.
Obsah a rozsah spoločnej zodpovednosti
1.1 V súlade s § ... ods. ... 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a podľa § 293 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Tretia osoba týmto
7
8
9
10
11

doplní Uchádzač podľa údajov z oznámenia zverejneného v Publikačnom vestníku a Vestníku
doplní Uchádzač
doplní Uchádzač
doplní Uchádzač
doplní Uchádzač
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prehlasuje, že si je vedomá skutočnosti, že poskytnutím kapacít na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa preambuly tejto dohody, pre Uchádzača ako budúceho zhotoviteľa, jej
vzniká vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi ako budúcemu objednávateľovi pasívny solidárny
záväzok a teda Tretia osoba zodpovedá za plnenie predmetu zákazky spoločne a nerozdielne ako
Uchádzač. Vo vzťahu k Verejnému obstarávateľovi sa Tretia osoba stáva touto dohodou
spoludlžníkom. Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať voči Tretej osobe akékoľvek
plnenie a zodpovednosť upravené v Zmluve o dielo, a to v rovnakej výške a rovnakým spôsobom
ako voči Uchádzačovi.
1.2 Tretia osoba, uvedená ako účastník tejto dohody sa zároveň zaväzuje, že bude uchádzačovi k
dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy o dielo a v prípade odstúpenia od tejto dohody bez
preukázania objektívnych dôvodov to bude klasifikované ako podstatné porušenie Zmluvy
o dielo.
1.3 V prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany Tretej osoby podľa bodu 1.2 tejto
dohody, je Uchádzač oprávnený vykonať zmenu Tretej osoby len v prípade a za podmienky, že
táto nová Tretia osoba splní všetky podmienky účasti požadované v oznámení a súťažných
podkladoch, podľa preambuly tejto dohody.
Čl. II.
Záverečné ustanovenia
2.1 Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Verejným obstarávateľom.
2.2 Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2.3 Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného
dodatku podpísaného všetkými účastníkmi dohody.
2.4 Účastníci dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a dohodu uzavreli slobodne,
vážne určito a zrozumiteľne.

.......................................................................
(za Záujemcu/Uchádzača)

V ..........................., dňa .......................

.......................................................................
(za Tretiu osobu)

V ..........................., dňa ........................

.....................................................................
(za Verejného obstarávateľa)

V ..........................., dňa .......................

