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Výzva 
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 

  podľa § 99 zákona č. 25/2006  
 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
    Obec Ždiar.       
    IČO: 00326445, 
    Poštová adresa: Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202,    
    Krajina: Slovenská republika 
    V zastúpení:  Ing. Pavol Bekeš,  starosta obce 
    Tel: +421 524498107, 
    Internetová adresa: www.zdiar.sk 
    Kontaktné miesto (miesta): Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202,    
    Kontaktná osoba :   

vo veciach technických:  Ing. Pavol Bekeš,   
              telefón: +421 524498107,      
                  e-mail: obeczdiar@stonline.sk  
   pre verejné obstarávanie: Ing. Milan Hámor, 
              telefón: +421 944131850, 
                  e-mail: milan.hamor@atlas.sk 
    2. Typ zmluvy :  
     Zmluva na poskytnutie služby,  
     Spoločný slovník obstarávania(CPV) :Hlavný predmet 
            Hlavný slovník – 90511100-3, 
            Doplnkový slovník: 90520000-8, 
                   Doplňujúce predmety:  

       Hlavný slovník: FC03-4, 
Predmet zákazky: „Nakladanie so všetkými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce  
Ždiar. Účelom poskytnutia služby je zber, preprava, zabezpečovanie, zhodnocovania 
a zneškodňovania komunálnych odpadov, vyseparovaných zložiek z komunálneho 
odpadu, objemových odpadov, vývoz TKO a uloženie na skládku. Bližší opis predmetu 
zákazky je v časti B.1. 

      Predpokladaná hodnota zákazky v eur: (nie sme platcom DPH) 
      Hodnota: 45 000,00    Cena bez DPH, 
3. Miesto poskytnutia  služby :  
     Obec Ždiar,  
4. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na poskytnutie  služby : 

Záujemca musí preukázať, že má súhlas príslušných orgánov štátnej správy na nakladanie  
s odpadmi na zber, prepravu, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov prípadne na 
prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ktoré vznikajú na území obce Ždiar Lesná 
v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov § 7 ods. 1 
písm. d, g.  

5. povinnosť uviesť mená a kvalifikáciu zamestnancov uchádzača zodpovedných za  
    poskytnutie  služby : 
    - vyžaduje sa  
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6. Možnosť predloženia ponuky na : 
    - cely predmet zákazky 
7. Variantné riešenie: 
     neumožňuje sa, 
8.  Lehota zákazky na poskytnutie služby : 
     Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) 
     Hodnota: 24 
 
9. Poskytovania súťažných podkladov : 
    Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese 
    Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202,    
    Kontaktná osoba : Ing. Pavol Bekeš, 
    Tel: +421 524498107,   
    e-mail:obeczdiar@stonline.sk 
    Súťažné podklady sa budú vydávať : 
    V pracovných dňoch od : 8.00 h. do 12.00 h. 
    Spôsob prevzatia súťažných podkladov : 
    - osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou : 
 
10.Úhrada za súťažné podklady : 
     Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje,   
     Lehota prevzatia súťažných podkladov do: 25.3.2011. 
 
11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk : 
      Dátum : 01.04. 2011,  Čas : 9.00 h. 
      Ponuky sa majú doručiť na adresu uvedenú v bode 8, (kontaktná osoba) tejto výzvy. Pri  
      osobnom doručení verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí., 
      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku . 
 
12. Otváranie obálok s ponúkami : 
       Dátum: 04.04.2011,  Čas : 09.00 h, 
       Miesto otvárania ponúk :  
       Názov : Obec Ždiar, 
       Obec (mesto ) : Ždiar,    PSČ : 059 55, 
       Ulica :       Číslo : 202, 
       Poschodie: prízemie,    Číslo miestnosti : zasadacia miestnosť, 
      
13. Podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  
       v ktorých sa uvádzajú : 

Predmet zákazky bude hradený z vlastných zdrojov – rozpočtu obce. Platba za plnenie sa 
bude realizovať v eur, na základe predloženej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne 
preddavok na poskytnutie služby. 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov :   

Na preukazovanie splnenia podmienok účasti vyžaduje sa doklad o oprávnený poskytovať 
službu podľa § 26 zákona č.25/2006 Z.z.(ods.1 písm. f) o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Ďalšie podmienky účasti uchádzačov : 
- Podľa bodu 4 tejto výzvy  
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  Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov :  
      Predloženie  dokladov uvedených v bode: 4 a  14.      
 
15. Kritéria na hodnotenie ponúk : 
                                                           Najnižšia cena vrátane DPH. 
 
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 
      Dátum : 15.05.2011.  
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa, : 

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená na internetovej stránke verejného 
obstarávateľa a po uverejnení zaslaná vybratým záujemcom.   
  

 
 

Dátum  17.3.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     .............................                                                              ........................................ 
     Ing. Milan Hámor                                                                      Ing. Pavol Bekeš 
odborne spôsobila osoba                                                                 za obstarávateľa    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


