
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 

031 01, Liptovský Mikuláš, 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

 

Zákazka s nízkou hodnotou „ Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov“ 

 

Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov:   Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Ulica:    Demänová, 031 19, Liptovský Mikuláš 

IČO:    37 910 337 

Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Donoval 

E-mail:   obstaravanie@aos.sk 

Tel.:    0960 423 600 

 

 

2. Opis predmetu zákazky 

Podľa – Prílohy č. 1. zoznam odpadov 2020 na www.ezakazky.sk/aos 

 

 

Predmetom zákazky je: 

Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov  

Predpokladaný dátum dodania služby od: 01. 01. 2019 

Predpokladaný dátum dodania služby do: 31. 12. 2019 

 

 

Typ zákazky:  

služba 

CPV: 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou nebezpečných a ostatných odpadov 

 

 

3. Požadované doklady a oprávnenia 
Požadované doklady: 

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

- oprávnenie na zber, prepravu, resp.  zneškodňovanie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad, 

- súhlas na prepravu nebezpečných odpadov, 

- registráciu (zber a preprava odpad k. č. 200108), 

- potvrdenie koncového spracovateľa biologického rozložiteľného odpadu k. č. 202108, 

- osvedčenie na vykonávanie prepravy nebezpečných vecí podľa podmienok dohody ADR, 

- v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z musí spĺňať podmienky menovaného zákona, 

- doklad o spôsobe likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského a  reštauračného odpadu   

  katalógové číslo 200108, 3 kategórie v zmysle nariadenia EP a Rady č. 1069/2009. 

 

Technické podmienky: 

- vývoz odpadov bude realizovaný na základe mesačných objednávok,  
- pravidelný vývoz biologického rozložiteľného odpadu k. č. 202108, v intervaloch 1x za týždeň, 

- pravidelný vývoz lapačov tukov (cisterna), odpad k. č. 190809, v intervaloch 1x za 2 týždne, 

- vývoz ostatných odpadov bude upresňovaný telefonicky.   

 

http://www.ezakazky.sk/aos


Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady:  

- uzatvárateľné plastové obaly s obsahom max. 60 l s označením  “neurčené na ľudskú spotrebu“  

 v minimálnom počte 20 ks u objednávateľa pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad k. č. 200108, 

- pri vývoze plných obalov s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom k. č. 200108,  

 okamžitú obmenu rovnakého počtu vyčistených a dezinfikovaných obalov,  

- naloženie odpadov na vozidlo dodávateľa. 
 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 16.620,00 € bez DPH 

Kritérium na vyhodnotenie: celková cena s DPH  

 

 

5. Lehota na predkladanie ponúk  
Je stanovená do: 05.11.2019, 08:00 hod. 

 

 

6. Miesto predkladania ponúk  
Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 Liptovský  

Mikuláš cez komunikačný portál www.ezakazky.sk/aos 

 

 

7. Jazyk ponuky  
Slovenský jazyk 

 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude cena celkom s DPH – Príloha č. 1 zoznam odpadov 2020. 

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude 

najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. 

 

 

9. Typ zmluvy  
Objednávky 

 

 

10. Miesto dodania  
Objekt Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demänová 393, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ezakazky.sk/aos

