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Obchodná verejná súťaž 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 

podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

I. Vyhlasovateľ 

Názov : Združenie obcí Púchovská dolina 

Sídlo : Dohňany 68, 020 51 Dohňany 

Zastúpený : Ing. Milan Panáček, predseda  

IČO : 42280788  

DIČ : 2023953987  

(ďalej len „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Kontaktné údaje pre Obchodnú verejnú súťaž :  

Kontaktná osoba : Ing. Milan Panáček 

Tel :042-4450912 

E-mail : starosta@dohnany.sk 

  

Združenie obcí Púchovská dolina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len 

„súťaž" v príslušnom gramatickom tvare) na predkladanie návrhov na 

uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služby: 

„ Zabezpečenie vývozu tuhého komunálneho odpadu“ 

II. Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku - predmet súťaže 

1) Predmetom súťaže je zabezpečenie vývozu tuhého komunálneho odpadu (ďalej 

len „TKO“) umiestneného v 110 litrových nádobách (popolniciach), popr. 

v nádobách iných veľkostí (1100 l, atď. ) rozmiestnených v jednotlivých obciach 

Združenia obcí Púchovská dolina (ďalej len „združenie“ v príslušnom gramatickom 

tvare), prípadne v ďalších obciach podľa pokynov vyhlasovateľa a odvoz takto 

zozbieraného odpadu na skládku TKO, s ktorou má príslušná obec uzatvorenú 

zmluvu o uložení odpadu.  

2) Vývoz sa bude realizovať po jednotlivých obciach združenia, spravidla jeden deň – 

jedna obec, v zmysle harmonogramu odsúhlaseného mesačne vopred. 
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Vyhlasovateľ môže v prípade nepredvídateľných okolností požadovať aj 

mimoriadny vývoz, resp. vývoz aj iných obcí a podnikateľských subjektov. 

3) Vyhlasovateľ dá bezplatne k dispozícii na vývoz nové vozidlo na zber odpadov 

MERCEDES – BENZ AROCS 1824, AK, 4x4, s nadstavbou na zber odpadov 

PRESKO vo vlastníctve združenia. Bude zároveň uhrádzať povinné a havarijné 

poistenie vozidla, spotrebu paliva, servisné a ostatné prevádzkové náklady (mýto, 

pneu, náplne, atď.). Prevádzka vozidla sa vyhodnotí mesačne podľa GPS 

monitorovacieho zariadenia, ktorým je vozidlo vybavené (počet km, spotreba, 

prevádzka nadstavby, atď.). Podľa toho bude víťazný uchádzač fakturovať počet 

najazdených kilometrov a počet hodín prevádzky vozidla s pomocným personálom 

– na približovanie a nakladanie do nadstavby vozidla. 

4) Zmluva na zabezpečenie služby – vývozu TKO sa uzatvorí na dobu neurčitú od 

1.októbra 2014. 

 

III. Obsah návrhu 

1) Písomný návrh musí obsahovať presnú identifikáciu uchádzača, pričom : 

a) Fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, titul a rodné priezvisko, dátum 

narodenia a rodné číslo, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailovú 

adresu a vyhlásenie podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení, 

b) Fyzická osoba - podnikateľ alebo SZČO uvedie : obchodné meno, miesto 

podnikania, IČO, originál alebo overenú kópiu aktuálneho výpisu zo 

živnostenského alebo iného registra, v ktorom je zapísaný, telefónne číslo a e-

mailovú adresu, všetky údaje ako fyzická osoba uvedené v písm. a), vyhlásenie 

podľa §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení 

c) Právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, 

telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby. 

2) Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty:  

a) Cenovú ponuku + vyplnené prílohy, potvrdené štatutárom v písomnej / tlačenej 

podobe. V cene musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s poskytovaním 

služby – vývozu TKO - vodiča + dvoch pracovníkov na približovanie 

a nakladanie do nadstavby vozidla. 

b) Cenu doporučujeme uviesť v členení: 

- cena v EUR spolu s DPH za služby vodiča za 1 hodinu prevádzky vozidla 

spolu s pracovníkmi obsluhy, 

- cena v EUR spolu s DPH za služby vodiča za 1 hodinu prevádzky vozidla 

bez pracovníkov obsluhy, 

c) Ceny budú vyjadrené v mene EUR v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Originál alebo úradne overený aktuálny 

výpis z obchodného registra/živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace, 

d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu 

konkurzné konanie a že súhlasí s podmienkami súťaže, 

e) doklady podľa bodu V. tejto výzvy.  
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IV. Jazyk, v ktorom je navrhovateľ povinný predložiť návrh 

1) Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v 

slovenskom jazyku.  

2) Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia ponuku v pôvodnom jazyku 

ako aj znalecký (úradný) slovenský preklad dokumentov. Výnimka platí pre 

dokumenty písané v českom jazyku.  

 

V. Podmienky zahrnutia návrhov do súťaže 

1) Navrhovateľ predloží do ponuky doklady (originály alebo notársky overené 

fotokópie) : 

- doklady o splnení zákonných požiadaviek, že navrhovateľ nemá evidované 

nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace, 

- potvrdené referencie (min 2 subjekty) a dĺžku praxe vodiča/ov nákladných 

automobilov, s uvedenými údajmi o počte odjazdených kilometrov bez 

dopravnej nehody, za posledných 24 mesiacov. – viac mi to pasuje do bodu 

III, i keď sa tam odvolávaš na bod V. 

Od navrhovateľa sa vyžaduje splnenie všetkých formálnych a obsahových 

náležitostí určených v tejto výzve.  

 

VI. Kritériá hodnotenia ponúk 

1) Najnižší návrh celkovej ceny za poskytovanú službu v EUR spolu s DPH. 

 

VII. Spôsob a miesto podávania návrhov 

1) Miesto doručenia návrhov : 

Sídlo združenia – Obecný úrad Dohňany, Dohňany 68, 020 51 DOHŇANY 

v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8.00 hod. do 16.00 hod., a v piatok od 

8.00 hod. do 12.00 hod. 

2) Formálne náležitosti podávania návrhov : 

a) Navrhovateľ predloží ponuku písomne v samostatnej uzavretej obálke, ktorá 

musí obsahovať nasledovné údaje:  

 adresu vyhlasovateľa:  Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 

Dohňany, 

 obchodné meno, adresu navrhovateľa, 

 označenie na obálke : „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ". 
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b) Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom : 

 poštou – doporučenou zásielkou  

 kuriérom  

 doručenie ponuky osobne  

 

c) Poverená osoba vyhlasovateľa vyznačí na obálke : 

 „Prijaté“ 

 Poradie návrhu 

 Dátum, miesto a čas prijatia návrhu 

 Podpis poverenej osoby vyhlasovateľa 

 

VIII. Lehota na predkladanie návrhov 

1) Termín do 12. septembra 2014 v čase do 12,00 hod.  

2) Pri poštových zásielkach rozhoduje fyzické doručenie na miesto doručenia 

návrhov.  

3) Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do 

obchodnej verejnej súťaže.  

4) Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.  

 

IX. Lehota na vysvetľovanie 

1) Navrhovateľ môže požiadať o písomné vysvetlenie podmienok zahrnutia návrhu 

do súťaže.  Adresa na e-mailový kontakt je uvedená v časti I. Vyhlasovateľ.  

2) Termín do 8. septembra 2014 do 12,00 hod.  

 

X. Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

1) Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a oznámi 

navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho 

vyzve na uzavretie zmluvy. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní písomne oznámi, 

že neuspeli a ich návrhy na uzavretie zmlúv odmietol.  

 

XI. Lehota na uzavretie zmluvy 

1) Termín do 30.septembra 2014.  

2) Zmluva o poskytovaní služby – vývozu TKO sa uzatvorí na dobu neurčitú 

s  výpovednou lehotou 3 mesiace. 

3) Termín začatia poskytovania služby je od 1.októbra 2014.  
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XII. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže 

1) Zmeniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

2) Odmietnuť všetky predložené návrhy. 

3) Zrušiť obchodnú verejnú súťaž. 

4) Neprijať žiaden z návrhov v prípade doručenia návrhov s neúmerne vysokou 

cenou, ktorú vyhlasovateľ nemôže akceptovať alebo z iného dôvodu 

nevyhovujú. 

5) V prípade formálnych nedostatkov , ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, 

vyzvať uchádzača o jeho doplnenie. 

6) V prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako 

najvhodnejší z predložených návrhov, z akéhokoľvek dôvodu odmietne 

uzavretie zmluvy v lehote na uzavretie zmluvy, o čom písomne upovedomí 

vyhlasovateľa v lehote na uzavretie zmluvy, vyzve vyhlasovateľ na uzavretie 

zmluvy navrhovateľa, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí. 

7) V prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie 

zmluvu, stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, 

vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž. 

 

XIII. Doplňujúce informácie 

1) Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 

 

 

 

V Dohňanoch 25.8.2014 

 

 

       Ing. Milan Panáček 

      Predseda združenia obcí Púchovská dolina 


