
Prieskum trhu  - výzva na predkladanie ponúk pre zadávanie zákazky s použitím 
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

1. 

  

Identifikácia obstarávateľa:  Akadémia  ozbrojených  síl  generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:37910337 Telefón: 0960 422279, 0960423600 Fax: 0960423601,  E-mail: 
obstaravanie@aos.sk 

2. 
Predmet zákazky:  Zber, preprava, zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných a   ostatných 
odpadov  vyprodukovaných v  Akadémii ozbrojených síl generála  Milana  Rastislava  Štefánika  v 
Liptovskom  Mikuláši v kalendárnom roku 2014 

3. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby 

4. Miesto dodania zákazky: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6 

5. 
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku formou elektronickej 
aukcie. Víťaz elektronickej aukcie je povinný doložiť požadované doklady podľa  odst. 11 a 12  
tejto výzvy. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
7. Lehota dodania zákazky: od podpísania do 31.12/2014 

8. 

Registrácia do aukcie od 04.12.2014 od 1300 hod. do 16.12.2014 do 1400 hod. Výzvy do 
elektronickej aukcie budú odoslané 16.12.2013 po 1400 hod. 
Forma predkladania ponúk:  

   
  
 
 

Stanovenú cenu s DPH v EUR uveďte do formulára. 
 Internetová adresa na predkladanie ponúk: http://www.ezakazky.sk/aos 
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona 289/1995 Z. z. o daní z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. 
2. Cena musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky t.j. sumár všetkých položiek, ktoré 
vychádzajú z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom (náklady vstupujúce 
do procesu dodania predmetu zákazky, ako podklad pre stanovenie jednotkovej ceny). 
3. Celková cena je daná súčtom cien za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov (cena balenie, 
odvoz a dovoz do miesta verejného obstarávateľa a ďalšie náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky).   

 Kolo Typ kola Začiatok kola Koniec kola Predĺženia 
 1 Zadávacie kolo / Obálka  19.12.2013 09:00:0019.12.2013 09:25:00       - 
 2 Aukcia - súťažné kolo  19.12.2013 09:30:00  19.12.2013 10:00:00 0 / neobmedzené

9. 

Opis predmetu zákazky   
Rozsah predmetu zákazky : 

- odobratie reprezentačných vzoriek odpadov a ich vyhodnotenie, 
- zber a preprava odpadov uvedených v prílohe č. 1 v plnom rozsahu, 
- zabezpečenie naloženia a prepravy odpadov do miesta ich zneškodnenia alebo zhodnotenia,  
- zabezpečenie zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov u autorizovaných organizácií, 
- zabezpečenie dostatočného množstva predpísaných prepravných obalov na prepravu  

odpadov,  
- vyčistenie zberných miest (nádob, nádrži apod.) u objednávateľa,  
- poradenská a konzultačná činnosť 

Požiadavky na predmet zákazky : 
Poskytovateľ bude vykonávať činnosti predmetu zákazky v súlade s platnou legislatívou na úseku 

http://www.ezakazky.sk/aos


životného prostredia v termínoch dohodnutých zmluvnými stranami, s dôrazom na potreby 
objednávateľa.  
Podmienkou objednávateľa je : 
 - zber a preprava kuchynského odpadu (k. č. 190809 a 200108, vrátane ručného zberu) minimálne 

jedenkrát za 14 dní a v letných mesiacoch jedenkrát za 7 dní resp. podľa dohody oboch zmluvných 
strán. 

p. č. katalógové 
 číslo Názov odpadu Kategória

Predpokladané 
množstvá  
(v tonách) 

1 200108 
biologicky rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný 
odpad 

O 20 

2 200125 jedlé oleje a tuky O 1 

3 190809 
zmesi tukov a olejov 
z odlučovačov oleja z vody 
obsahujúce jedlé oleje a tuky 

O 100 

4 030105 

piliny, hobliny, odrezky, 
odpadové rezivo alebo 
drevotrieskové/drevovláknité 
dosky, dyhy iné ako uvedené 
v 030104  

O 1 

5 060101 kyselina sírová a kyselina 
siričitá N 0,05 

6 060404 odpady obsahujúce ortuť N 0,1 

7 080111 

odpadové farby  a laky 
obsahujúce organické 
rozpúšťadlá alebo iné 
nebezpečné látky 

N 0,2 

8 080112 odpadové farby  a laky iné 
ako uvedené v 080111 O 0,3 

9 080317 odpadový toner do tlačiarne 
obsahujúci NL N 0,3 

10 080410 
odpadové lepidlá a tesniace 
materiály  iné ako uvedené 
v 080409 

O 0,1 

11 090102 roztoky vodorozpustných 
vývojok ofsetových dosiek N 0,05 

12 120101 piliny a triesky zo železných 
kovov O 0,1 

13 120121 
použité brúsne nástroje 
a brúsne materiály iné ako 
uvedené v 120120 

O 0,3 

14 130109 chlórované minerálne 
hydraulické oleje N 0,2 

15 130110 nechlórované minerálne 
hydraulické oleje N 0,2 

16 130111 syntetické hydraulické oleje N 0,4 

17 130205 nechlórované minerálne 
motorové, prevodové a N 0,5 



mazacie oleje 

18 130206 syntetické motorové, 
prevodové a mazacie oleje N 0,5 

19 130501 tuhé látky z lapačov piesku 
a odlučovačov oleja z vody N 5 

20 130502 kaly z odlučovačov oleja z 
vody N 12 

21 130701 vykurovací olej a motorová 
nafta N 5 

22 130702 benzín  N 1 
23 130703 iné palivá (vrátane zmesí) N 1 
24 150102 obaly z plastov O 2 
25 130703 iné palivá (vrátane zmesí) N 1 
26 150102 obaly z plastov O 2 
27 150104 obaly z kovu O 2 

28 150110 

obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 1 

29 150111 

kovové obaly obsahujúce 
nebezpečný tuhý alebo 
pórovitý odpad základný 
materiál (napr. azbest) vrátane 
tlakových nádob 

N 3 

30 150202 

absorbenty , filtračné 
materiály vrátane olejových 
filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, ochranné odevy 
kontaminované NL   

N 1 

31 150203 

absorbenty , filtračné 
materiály, handry na čistenie 
a ochranné odevy  iné ako v 
150202  

O 2 

32 160103 opotrebované pneumatiky O 1 
33 160107 olejové filtre N 0,05 

34 160111 brzdové platničky a obloženie 
obsahujú azbest N 0,1 

35 160112 brzdové platničky a obloženie 
iné ako uvedené v 160211 O 0.3 

36 160113 brzdové kvapaliny N 0,1 

37 160114 nemrznúce kvapaliny 
obsahujúce nebezpečné látky N 0,3 

38 160211 
vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórfluórované 
uhľovodíky, HCFC, HFC 

N 3 

39 160213 vyradené zariadenia iné ako v 
160209-160212 N 2 

40 160601 olovené batérie N 1 



41 160602 niklovo-kadmiové batérie N 1 
42 160605 iné batérie a akumulátory O 0,2 

43 170106 
zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky NL 

N 10 

44 170107 

zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 
170106 

O 10 

45 170904 
zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako uvedené 
v 170901, 170902, 170903 

O 19 

46 180101 ostré predmety okrem 180103 O 0,2 

47 180103 

odpady, ktorých zber 
a zneškodňovanie podliehajú 
osobitným požiadavkám 
z hľadiska prevencie nákazy 

N 0,2 

48 180104 

odpady, ktorých zber 
a zneškodňovanie 
nepodliehajú osobitným 
požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy 

O 0,2 

 

10. Podmienky financovania zákazky: Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.  

11. 

Podmienky účasti uchádzačov :  

 doklad o oprávnení podnikať na dodanie predmetu zákazky - doloží víťaz elektronickej aukcie 

I. Iné požadované doklady súvisiace s predmetom zákazky : 
Víťaz elektronickej aukcie ďalej predloží nasledovné doklady, ktoré súvisia s predmetom zákazky 
:   

 súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch, 

 súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, 
 osvedčenie na vykonávanie prepravy nebezpečných vecí podľa podmienok dohody ADR, 
 doklad o spôsobe likvidácie biologicky rozložiteľného kuchynského a  reštauračného odpadu 

katalógové číslo 20 01 08, 3 kategórie v zmysle nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, 
 rozhodnutia zneškodňovacích (koncových) zariadení na nakladanie s odpadmi vyššie 

uvedenými,  
 odporúča uchádzačom, aby tieto údaje v kópii ponuky na elektronickom nosiči alebo v kópii 

ponuky (nezviazanej) odstránili v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
 
1. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi 

členských štátov EÚ. 
2. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti 

podľa tohto bodu spoločne. 
3. V prípade skupiny dodávateľov musí byť vystavená plná moc pre jedného z členov skupiny, 

ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene ostatných členov 
skupiny, podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými 



konať v danej veci za každého člena skupiny.  
Predložené doklady musia byť originál alebo úradne osvedčené kópie.   

12. 

Víťaz elektronickej aukcie sa zaväzuje : 

1. Doručiť verejnému obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa ods. 
11 tejto výzvy v listinnej podobe do 3 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie  - kópiu 
dokladu. 

 2. Doručiť  vytlačený výsledok elektronickej aukcie - protokol a cenovú ponuku s podpisom - 
vyplnenú tabuľku s cenami – zmluvu - do 5 pracovných dní od skončenia elektronickej aukcie. 
Tabuľka a návrh zmluvy sú prílohou v elektronickej aukcii.  

  

13. 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena s DPH  
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2013 

  


