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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZADÁVACIE  PODKLADY 
 

Predmet obstarávania 
 

Stavba – Oprava vnútorných komunikácií 
v OLO a.s., závod Spa ľovňa odpadu 

 
 
 
 

Číslo obstarávania: 12-50/2015 
 
 
 
 
OLO a.s. je obstarávate ľom pod ľa ustanovenia § 8 odsek (1) písm. a) v spojení 
s ustanovením § 8 odsek (3) písm. a) bod 2. zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval:  Ing. Vladimír Švábík - riaditeľ závodu Spaľovňa odpadu 
 
 
 
Bratislava, jún 2015
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ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1 Identifikácia obstarávate ľa 
 

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

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Švábík svabik@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 oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod 
Spaľovňa odpadu (v skratke ZSO). 
Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu 
obstarávania. 
Obstarávateľ požaduje, aby jednotliví uchádzači absolvovali osobnú obhliadku 
predmetu obstarávania priamo na mieste jeho dodania v závode Spaľovňa odpadu. 
Obhliadku predmetu obstarávania je možné vykonať po dohovore s kontaktnou osobou 
Obstarávateľa - Ing. Vladimírom Švábíkom, mobil: + 421 2 918 110 500, alebo 
Ing. Annou Rothbergovou, mobil + 421 918 110 504 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania. 
 

3 Zmluva 
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo 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 04 Bratislava 

 
4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania: od 17.08.2015 do 17.09.2015  
 
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 o oprávnení podnikať (výpis z OR), 
• referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených diel, ktoré sú podobné 

predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname 
uskutočnených dodávok 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, 
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• kópiu poistnej zmluvy uchádzača na krytie prípadných škôd, vyplývajúcich 
z výkonu predmetu obstarávania 

• počet zamestnancov spoločnosti/organizačnej zložky, 
• čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže: 

- že súhlasí s podmienkami súťaže, 
- že absolvoval fyzickú obhliadku predmetu obstarávania 
- o pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke 
- o 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 dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 týchto zadávacích 
podkladov. 

 
6 Označenie obalov ponúk 
 
6.1 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: „Stavba - Oprava vnútorných komunikácií v OLO 

a.s., závod Spa ľovňa odpadu“  
• Číslo súťaže: 12-50/2015 
• kontaktná osoba uchádzača 

 
7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť do 05.08.2015 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 dielo. 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 prejednané obchodné 

podmienky Zmluvy o dielo. 
10.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 17.09.2015. 
10.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
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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 cien bez DPH, vypočítaných podľa Prílohy č.1 - Tabuľka 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 
splní požadované technické požiadavky a ponúkne za dodanie predmetu obstarávania 
najnižšiu cenu. 

 
 
ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 

Predmetom obstarávania je oprava vnútorných komunikácií v ZSO. 
Vnútrozávodné komunikácie v ZSO sú navrhnuté pre ťažšie nákladné automobily – 
špeciálne vozidlá určené na zber odpadu s nadstavbami alebo veľkorozmernými 
kontajnermi nákladné vozidlá, autožeriavy, fekálne cisternové vozidlá, a pod. 

 
Konštrukcia vozovky jestvujúcich vnútrozávodných komunikácií a odstavných plôch v 
areáli ZSO pozostáva z nasledujúcich vrstiev: 
 
• Asfaltový betón AB II – krycia vrstva hr. 50 mm 
• Asfaltový betón AB II – ložná vrstva hr. 60 mm 
• Kamenivo spevnené cementom hr. 170 mm 
• Štrkodrva zrnenia 32 - 63 mm hr. 260 mm 
 
Oprava vnútrozávodných komunikácií a spevnených plôch predpokladá zachovanie 
konštrukcie pôvodnej vozovky, v miestach zvýšeného namáhania budú použité aj 
výstužná geomreža a asfaltový betón modifikovaný (pozri výkres).  
Na okrajoch vozovky budú osadené podľa potreby obrubníky ABO 1-15 s prevýšením 
oproti vozovke o 10 cm.  
Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch bude vychádzať z jestvujúceho systému 
odvodnenia, ktorý je zabezpečovaný systémom betónových žľabov a uličných vpustí. 
Nové plochy je potrebné spádovať podľa jestvujúcich plôch.  
Jestvujúcu vrchnú vrstvu je potrebné v mieste spojenia odfrézovať a napojenie na 
jestvujúcu vrstvu je potrebné vyhotoviť preplátovaním.  
Stavbu komunikácií a spevnených plôch bude treba začať vytýčením profilov, aby bolo 
možné stanoviť rozsah zemných prác a úpravy vozovky, tiež výškového osadenia ako 
aj určenie presného miesta na celej ploche.  
Pod riešenými spevnenými plochami sa nachádzajú jestvujúce inžinierske siete, pred 
realizáciou stavebných prác je potrebné konzultovať s prevádzkovateľom hĺbku ich 
uloženia, aby nedošlo k ich porušeniu pri zemných prácach.  
Podložie vrátane zemnej pláne je nutné upraviť tak, aby zodpovedalo požiadavkám 
uvedeným v platných STN 721015 Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín a 
platných STN pre stavbu ciest a teleso pozemných komunikácií.  
Plochy a typy vrstiev sú vyznačené na situačnom výkrese číslami 1 až 8. 
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3.1 Plochy č. 1 
Predmetné plochy je potrebné opraviť zaliatím asfaltobetónom ABII - krycou vrstvou. 
Celková plocha tvorí 3 m 2. 

 
 

 
 

Plocha pri čerpacej stanici PHM  
 

 

 
 

Rampa pri váhe pri výjazde vozidiel 
 

 

 
 

Plocha vedľa rampy 
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3.2 Plocha č. 2  
Na tejto ploche je potrebne vysekať jestvujúce obrubníky a v oblúku osadiť nové 
obrubníky (ABO 1-15) v d ĺžke 2 m.  

 

 
 

Poškodené obrubníky pri zásobníku odpadu z čistenia spalín 
 
 
3.3 Plochy č. 3 

Uvedené plochy tvoria celkovo 1 600 m 2 
 
3.3.1 Zaliatie plôch po oprave kanalizácie 
 

Všetky plochy vzniknuté opravou dažďovej a technologickej kanalizácie na vnútorných 
komunikáciách je potrebné zaliať asfaltovým betónom ABII (krycia vrstva). Jestvujúcu 
vrchnú vrstvu je potrebné podľa výkresu odfrézovať a je potrebné vyhotoviť napojenie 
preplátovaním na jestvujúcu vrstvu. 
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3.3.2 Plochy škár a trhlín 
 

Na predmetných plochách je potrebné odfrézovať jestvujúcu poškodenú kryciu vrstvu 
asfaltobetónu, miesto následne vystužiť geomrežou a položiť novú kryciu vrstvu z 
asfaltobetónu ABII. V prípade, že sa zistí poškodenie vrchných častí nosných vrstiev 
po odfrézovaní, bude potrebné vyrezať aj poškodenú časť spodných vrstiev plochy s 
presahom 30cm na každú stranu a opraviť aj spodné vrstvy nosnej konštrukcie 
vozovky. 
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3.4 Plochy č.4 
 

Oprava dažďových vpustí. Prepadnuté dažďové vpuste je potrebné zdvihnúť na vyššiu 
úroveň  - úprava spádu plochy k dažďovej vpusti bude vychádzať z jestvujúceho 
systému odvodnenia. 
Počet – 2ks, plocha cca 8 m 2. 
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3.5 Plochy č. 5  
Na predmetných plochách je potrebné odfrézovať jestvujúcu kryciu vrstvu 
asfaltobetónu, miesto následne vystužiť geomrežou a položiť nový kryciu vrstvu 
asfaltobetónu ABII. V prípade, že sa zistí poškodenie vrchných častí nosných vrstiev 
po odfrézovaní, bude potrebné vyrezať aj poškodenú časť spodných vrstiev plochy s 
presahom 30cm na každú stranu a opraviť aj spodné vrstvy nosnej konštrukcie 
vozovky. 
Plocha škár a trhlín je 110m 2. 
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3.6 Plocha č. 6  
V rámci tejto plochy je potrebné vykonať opravu dvoch častí asfaltovej vrstvy mostovky 
- nájazdovej rampy. Po odfrézovaní vrstvy jestvujúceho asfaltobetónu vozovky 
v hrúbke 110 mm, navrhujeme použiť na celú plochu mosta z dôvodu vyššej záťaže 
nasledovné zloženie konštrukcie vozovky: 

 
• Asfaltový betón pre obrusné vrstvy, modifikovaný ACo 11 I hr. 50 mm 
• Spojovací postrek katiónaktívnou emulziou, modifikovaný  0,20 kg/m2 
• Asfaltový betón pre ložné vrstvy ACI 22 I     hr. 60 mm 
• Výstužná geomreža 
• Spojovací postrek katiónaktívnou emulziou, modifikovaný  0,50 kg/m2 
• Kamenivo spevnené cementom hr. 170 mm 
• Štrkodrva zrnenia 32 - 63 mm hr. 260 mm 

 
Uvedená plocha je celkovo 315 m 2 

 

     
 
3.7 Plocha č. 7 sa nebude realizova ť v tomto predmete obstarávania. 
 
 
3.8 Plocha č. 8  

Je potrebné opraviť a zarovnať asfalt pri šachtových poklopoch LAPOL-ov pri stojisku 
stáčania čpavkovej vody. 
Opravovaná plocha je 2m 2. 
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Skuto čný rozsah stavby cesty a zemných prác môže by ť spresnený po obhliadke 
miesta stavby a vytý čení cesty s Obstarávate ľom, prípadne po čas výkonu stavby 
a zemných prác. 
 
Obstarávate ľ požaduje, aby jednotliví uchádza či absolvovali osobnú obhliadku 
predmetu obstarávania priamo na mieste jeho dodania  v závode Spa ľovňa 
odpadu. Obhliadku predmetu obstarávania je možné vy kona ť po dohovore s 
kontaktnou osobou Obstarávate ľa - Ing. Vladimírom Švábíkom, mobil: 
+ 421 2 918 110 500, alebo Ing. Annou Rothbergovou,  mobil + 421 918 110 504 
 

 
 Do prác uchádza ča – dodávate ľa patrí aj nasledovné vybavenie, montážne a 

prepravné mechanizmy a činnosti: 
• Zdvíhacie, zemné, prepravné a zabezpečovacie prostriedky, zdroj stlačeného 

vzduchu a iné mechanizmy potrebné pre bezpečné a kvalitné vykonanie predmetu 
obstarávania. 

• Vybavenie montážneho personálu s náležitými osobnými ochrannými 
prostriedkami a prostriedkami ochrany proti požiaru, zabezpečovacími 
prostriedkami a náradím pre bezpečné a kvalitné vykonanie predmetu 
obstarávania. 

• Stály technický dozor stavbyvedúceho uchádzača – dodávateľa počas výkonu 
prác, na mieste dodania predmetu obstarávania. 

• Vedenie stavebného denníka uchádzačom – dodávateľom a jeho predkladanie 
zástupcovi obstarávateľa na kontrolu počas každého pracovného dňa.. 

• Stanovenie požiarnych asistenčných hliadok uchádzača – zhotoviteľa počas 
oprava vnútorných komunikácií v ZSO. 

• Všetky náklady spojené s pohybom personálu a materiálu na mieste dodania 
predmetu obstarávania. 

• Uloženie vykopaného a nepotrebného materiálu na miesto určené Obstarávateľom 
v areáli závodu. 

• Odvoz a likvidáciu vykopaného a nepotrebného materiálu skládku zabezpečí 
Obstarávateľ 

• Práce na stavbe cesty predpokladáme vykonávať v 12 hodinových zmenách, od 
06,00 hod. do 18,00 hod., prípadne po dohovore s Obstarávateľom aj počas sobôt 
a nedieľ. 

 
Vzhľadom na to, že práce budú prebiehať počas neprerušeného zvozu odpadu do 
závodu Spaľovňa odpadu, bude bezpodmienečne nutné postup stavby a stavebných 
prác a prípadné dopravné obmedzenia priebežne – každodenne konzultovať 
z obstarávateľom. 
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Predmet obstarávania musí byť vykonaný v súlade so všetkými platnými právnymi 
predpismi a technickými normami SR, ktoré sa týkajú zhotovenia diela a diela 
samotného. 

 
 
ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 
 

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania 
bude stanovená ako cena pevná a bude vyjadrená  v EUR 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 
v Prílohe č.2 – Výkaz výmer a výsledná suma za predmet obstarávania v Prílohe č1 -
Tabuľka č.1. 
Celková navrhovaná cena za dodanie predmetu obstarávania bude stanovená súčtom 
súčinov jednotkových cien a príslušných množstiev jednotlivých položiek.  
Takto vyplnené Príloha č. 1 a Príloha č.2 budú tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy o dielo. 
 
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. 
 
Celková cena podľa súpisu položiek 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 2010. 

 
ČASŤ 5 - OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVAN IA 
 

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok, ktoré budú 
prerokované pred potvrdením Zmluvy o dielo. 
 
 

ČASŤ 6 - PRÍLOHA 
 

6.1 Príloha č.1    Tabuľka č.1 
6.2 Samostatná príloha č.2 Výkaz výmer v elektronickej forme 
6.3 Samostatná príloha č.3 Situácia spevnených plôch 
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6.1 Príloha č.1 - Tabuľka č.1 

 

Položky 
v zmysle časti 

č.3 
Popis Jednotka Cena 

3 
Stavba – Oprava vnútorných komunikácií v OLO a.s., závod Spaľovňa odpadu 
v rozsahu a spôsobom uvedenom v časti 3  a Prílohy č2 – Výkaz výmer týchto 
zadávacích podkladov                                               Cena za práce a materiál 

EUR / súbor  

 
 
 
 
Všetky ceny musia byť uvedené v euro, bez dane z pridanej hodnoty. 
 
 


