Výzva na predkladanie ponúk –zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
1.
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
PhDr. Stanislava Rudincová
E-mail; /tel. č. fax:
stanislava.rudincova@zilina.sk, 041/7063110
Predmet zákazky:
„Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina .“
2.
Predmetom zákazky je zber a odvoz biologického odpadu podľa vopred určeného časového
harmonogramu (po dohode s jednotlivými zariadeniami) a predpokladaného množstva.
Kontaktná osoba: Janka Vavrová, kontakt: 0918 707 062
3. Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy.
4. Miesto dodania zákazky: Materské a Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: 12 mesiacov, z toho 10 mesiacov riadneho vyučovania a 2 mesiace
7.
školských prázdnin v obmedzenom režime/platby na základe skutočných výkonov od uzavretia zmluvy.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
do dňa 17. 03. 2017 do 09.00 hod. Ponuku uchádzač doručí na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie
obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Cena musí obsahovať všetky oprávnené
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, všetkými dopravnými nákladmi, nákladmi na
nádoby pohotovostné/rezervné, ktoré poskytne dodávateľ služby, náklady na administráciu
povinných úkonov odpadového hospodárstva za odberné miesto v mene odberateľa. V prípade, že
sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
8.
Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú. Odobraté množstvo biologického odpadu nemôže byť záväzné, nakoľko je
priamo úmerné s počtom stravníkov v každej škole, chorobnosťou žiakov a druhom navareného jedla.
Kuchynský odpad je podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) zaradený do katalógu odpadov pod číslom:
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorý je zaradený medzi vedľajšie
živočíšne produkty materiálu kategórie 3 uvedených v čl. 10 písm. p) nariadenia ES č. 1069/2009, jedlé
oleje a tuky sú v zmysle vyhlášky zaradené do katalógu odpadov pod číslom: 20 01 25.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky financovaný z rozpočtu zariadení školských
9. jedálni. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe faktúry do 30
dní po jej doručení.
Podmienky účasti uchádzačov:
10. § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť

o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Uchádzač musí mať:
1. Oprávnenie na vykonávanie činnosti „Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom“
2. Doklad o registrácii - Štátna veterinárna a potravinová správa SR
a) Pridelené registračné číslo
b) Zapísanie prevádzkovateľa do príslušného zoznamu registrovaných činností prepravcu podľa
§ 39a ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
3. Potvrdenie o registrácii - Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, na činnosť Vykonať zber alebo prepravu odpadov na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov.
Odpady sú zoradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou ustanovuje katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov, nasledovne:
Kód odpadu

Názov odpadu

Kategória O

20 01 08

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 25

Jedlé tuky a oleje

O

Odberné miesta: Prehľad plánu množstva odobratého biologického odpadu zo ŠJ za rok, frekvencia
je min. 2 x týždenne.
P.č.

Školské jedálne

KBO

Olej

1.
2.
3.

MŠ Budatín
MŠ Zástranie
MŠ Andreja Kmeťa

104
147
340

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MŠ Stavbárska
MŠ Puškinova
MŠ Čajakova
MŠ Bajzova
MŠ Jarná
MŠ Suvorovova
MŠ Borodáča 6
MŠ Borodáča 7
MŠ Gemerská
MŠ Trnavská
MŠ Limbová
MŠ Petzvalova
MŠ Rybné námestie, M.Lúčka
MŠ Predmestká
MŠ Študenská
MŠ na Varšavskej
ZŠ Do Stošky

130
857
549
74
1127
349
302
675
686
79
1078
3719
905
240
480
54
2280

21.
22.
23.

ZŠ s MŠ Brodno
ZŠ Slov. dobrovoľníkov
ZŠ s MŠ Dolná Trnovská

553
260
1124

70

24.
25.

ZŠ s MŠ Školská
ZŠ V. Javorku

1425
989

143
62

26.
27.
28.
29.

ZŠ Jarná
ZŠ Lichardova
ZŠ s MŠ sv. Gorazda
ZŠ Karpatská

1000
3288
891
2017

10
97

1
5

10

30.
31.
32.

ZŠ Martinská
ZŠ s MŠ Gaštanová
ZŠ Limbová
SPOLU

1293
3828
505
31348

89
157
35
679

Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie služby na
celý predmet zákazky. Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH. V prípade, ak najlacnejšia ponuka
11. prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená. Cenu požadujeme stanoviť aj
v štruktúre: Cena za 1 kg, resp. 1 tonu biologického odpadu. Cena obsahuje všetky náklady podľa bodu
č.2.
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 851,00 EUR bez DPH.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.
V Žiline, dňa 09.03.2017

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: Zmluva

