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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1 Identifikácia obstarávate ľa 
 

Obstarávate ľ:   Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Ivanská cesta 22 
821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Švábík   svabik@olo.sk 
     Ing. Anna Rothbergová  rothbergova@olo.sk 
IČO:     00 681 300 
IČ DPH:    SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B 

 
2 Predmet obstarávania 

Predmetom obstarávania je preprava odpadu 19 01 12 - Popol a škvara zo Závodu 
Spaľovňa odpadu. 
 
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. Opis predmetu 
obstarávania. 

 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet zákazky. 

 
3 Zmluva 

Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o preprave odpadu podľa platných 
predpisov. 

 
4 Miesto a termín dodania služby 
4.1 Miesto dodania služby:  Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

závod Spaľovňa odpadu 
Vlčie hrdlo 72 
821 07 Bratislava 

 
4.2 Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky: 

od 01.04.2014 do 31.03.2017  
 
 
5 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 
- technická časť 
- ekonomická časť 

 
5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• kópiu aktuálneho dokladu uchádzača o oprávnení podnikať (výpis z OR),  
• počet a druh nákladných vozidiel prepravcu (typ, počet, nosnosť vozidla) 
• počet zamestnancov spoločnosti / organizačnej zložky (hlavne vodičov) 
• referencie - dvojročný prehľad uskutočnených prepráv na základe zmlúv. 

V zozname uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes./rok), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených 

informácií, 
• kópiu poistnej zmluvy na krytie prípadných škôd vyplývajúcich z výkonu predmetu 

obstarávania, 
• čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže: 
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- že súhlasí s podmienkami súťaže, 
- pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke, 
- neúčasti na iných predkladaných ponukách 

 
5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

• cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto zadávacích 
podkladov, 

• návrh Zmluvy o preprave odpadu, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto 
zadávacích podkladov. 

 
6 Označenie obalov ponúk 
 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 

uzatvorená, a označená nasledovnými údajmi: 
- adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie: „súťaž – neotvára ť“, 
- označenie názvu súťaže „Preprava odpadu 19 01 12 – Popol a škvara zo Závodu  

Spaľovňa odpadu“ 
- Číslo súťaže: 01-50-2014 
- kontaktná osoba uchádzača 

 
7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť do 14.03.2014 do  12.00 hod . na adresu Obstarávateľa 
uvedenú v bode 1. 

 
8 Preskúmanie ponúk 

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú 
náležitosti určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám 
a podmienkam uvedeným v týchto zadávacích podkladoch. 

 
9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá 
a bude vyzvaný k rokovaniu o uzatvorení Zmluvy o preprave odpadu. Ostatným 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie 
o neúspešnosti ich ponúk. 
 
Obstarávate ľ si vyhradzuje právo obstarávacie konanie zruši ť resp. nevybra ť 
žiadnu z predložených ponúk. 

 
10 Uzavretie zmluvy 
10.1 Pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom budú vzájomne prerokované 

obchodné podmienky. 
10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.05.2014. 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 
 
ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
 
1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je optimálne splnenie požiadaviek uvedených v 

technickej časti ponuky a nižšia cena za dodanie predmetu obstarávania vyjadrená  
v eurách, s uvedením ceny bez DPH, vypočítaná podľa Tabuľky č. 1. 

 
2 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním referencii zúčastnených a výšky navrhnutých 

ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrených v eurách bez DPH, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 



Súťaž – Preprava odpadu 19 01 12 - Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu 

 

01-50-2014 - Preprava odpadu 19 01 12 - Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu 4

splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania 
najnižšiu cenu. 

 
ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
Predmetom obstarávania je preprava odpadu katalógové číslo 19 01 12 – Popol a škvara zo 
Závodu Spaľovňa odpadu na skládku odpadu a.s. Pezinské tehelne v Pezinku, na Tehelnej 
ulici. Jedná sa o ostatný odpad zo zariadenia na úpravu odpadu –- sypká zmes tuhých 
nespáliteľných zvyškov po spálení odpadu obsahujúca cca 22% vody. 
 
V zmysle zákona o odpadoch je prepravca odpadu (uchádzač) fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorú držiteľ odpadu poverí prepravou odpadu od držiteľa odpadu do 
zariadenia na zhodnocovanie odpadu (stará skládka ostatného dopadu a.s. Pezinské 
tehelne, Pezinok).  
 
Škvara sa zo spaľovne odváža päť pracovných dní v týždni, denne od cca 06,15 hod 
(pristavenie prvého vozidla na nakladanie) do cca 13,00 hod. (odchod posledného 
naloženého vozidla zo spaľovne), okrem plánovaných odstávok Závodu Spaľovňa odpadu. 
Ideálny stav odvozu škvary je rozpracovaný vo forme harmonogramu v Prílohe č.1 
Priemerná vzdialenosť jednej trasy (zo Závodu Spaľovňa odpadu na starú skládku odpadu 
a.s. Pezinské tehelne v Pezinku a späť) je 70km. 
 
Prípadná preprava odpadu počas vybraných sobôt alebo sviatkov bude dohodnutá 
operatívne vopred. 
 
Priemerné denné množstvo škvary odvážanej zo spaľovne je cca 125 t/deň (denné 
maximum je cca 135 t/deň). 
 
Nakladanie nákladných vozidiel škvarou sa vykonáva linkou s dopravným výkonom 25 t/hod. 
Priemerná ročná produkcia škvary v Závode Spaľovňa odpadu je cca 34 000 t. 
 
Vzhľadom na dopravné podmienky na telese skládky odpadu predpokladáme minimálnu 
vzdialenosť najnižšej časti zaťaženého vozidla od terénu - priechodnosť zaťaženého vozidla 
- 450 mm. 
 
Prípadné parkovanie vozidiel prepravcu v areáli závodu Spaľovňa odpadu je po dohode 
možné. 
 
U uchádzača - prepravcu predpokladáme schopnosť zabezpečiť dostatočné množstvo 
vhodných nákladných vozidiel s minimálnou úžitkovou hmotnosťou 20t tak, aby v prípade 
potreby (porucha vozidla, dopravná zápcha, nepriaznivé dopravné podmienky na skládke 
a pod.) bol zabezpečený odvoz škvary v potrebnom množstve. 
 
Náklady na iné jazdy (napr. z garáže do závodu Spaľovňa odpadu, zo závodu Spaľovňa 
odpadu do garáže, jazda do servisu, jazda na čerpanie PHM, do opravovne a pod.) si musí 
uchádzač – prepravca zakalkulovať do navrhnutých jednotkových cien ako réžiu, 
obstarávateľ ich samostatne nebude uznávať. 
 
Obstarávateľ bude pre vystavenie faktúry za odvoz odpadu akceptovať množstvo odpadu 
škvary uvedené výhradne  na vážnom lístku zariadenia na zhodnocovanie odpadu (stará 
skládka ostatného dopadu a.s. Pezinské tehelne, Pezinok), ktorý bude tvoriť prílohu faktúry 
prepravcu. 
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ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude 
stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená  v EUR/t bez DPH. 
 
Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 
Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených 
Tabuľke č. 1. Takto vyplnená Tabuľka č. 1 bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o preprave 
odpadu.  
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že k navrhovanej 
cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.  
Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH a v cenovej 
ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
 
Jednotková cena za prepravu 1t odpadu bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu 
súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov súvisiacich 
s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za vybavenie 
certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP 2000. 
 
 
ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 
Obstarávateľ stanovuje pre dodanie predmetu obstarávania nasledovnú povinnú klauzulu, 
ktorá bude uchádzačmi zapracovaná do návrhu Zmluvy o preprave odpadu: 
  
V prípade záväznej cenovej ponuky iného dodávateľa, ktorý ponúkne ten istý predmet 
zmluvy za výhodnejších podmienok, bude objednávateľ o tejto skutočnosti písomne 
informovať dodávateľa. Zároveň bude dodávateľ vyzvaný na prehodnotenie podmienok 
vyplývajúcich z tejto zmluvy s tým, že ak v lehote 1 mesiaca od výzvy nebudú dodávateľom 
ponúknuté podmienky, ktoré zabezpečia ekonomickú výhodnosť pre objednávateľa pri 
dodržaní stanovených technických požiadaviek, môže tento vypovedať túto zmluvu 
s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom táto začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok, ktoré budú 
prerokované pred potvrdením Zmluvy o preprave odpadu. 

 
 

ČASŤ 6 - Prílohy 
 
6.1 Príloha č.1 - Tabuľka č.1 
6.2 Príloha č.2 – Denný časový harmonogram odvozu škvary



Súťaž – Preprava odpadu 19 01 12 - Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu 

 

01-50-2014 - Preprava odpadu 19 01 12 - Popol a škvara zo Závodu Spaľovňa odpadu 6

6.1  Príloha č.1 - Tabuľka č.1 
 

P. č. Popis 
Úžitková 

hmotnosť vozidla 
v tonách 

Cena v 
EUR / t 

(cca. 70 km) 

1 Preprava škvary nákladným vozidlom pri 1 fúre denne    
2 Preprava škvary nákladným vozidlom pri 2 fúrach denne   
3 Preprava škvary nákladným vozidlom pri 3 fúrach denne   

    
 
 
 
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty. 
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6.2 Príloha č.2 – Denný časový harmonogram odvozu škvary – modelová situácia  pre vozidlo úžitkovej hmotnosti cca 25t 
 
 
 
 

 
Odvoz (t.) 

          Nakládka - vozidlo 2               Nakládka - vozidlo 2             50 

Nakládka - vozidlo 1               Nakládka - vozidlo 1             Nakládka - vozidlo 1 75 

                                                        125 

6,15 6,30 6,45 7,00 7,15 7,30 7,45 8,00 8,15 8,30 8,45 9,00 9,15 9,30 9,45 10,00 10,15 10,30 10,45 11,00 11,15 11,30 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 13,00   

 
 
 
Nakládka škvary rýchlosťou cca 25t/h      interval do cca 1,15 hod 
Odvoz, vykládka, pristavenie na opätovné naloženie:    interval cca 1,30 - 1,45h 


