
 
AGNITIO, občianske združenie, Hlavná 59/42, 053 05 Granč – Petrovce 

IČO: 42188318, DIČ: 2022980212, mob.č. 0915319872 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Názov:    AGNITIO 
Sídlo:    Hlavná 59/42, 053 05 Granč - Petrovce 
IČO:    42188318 
DIČ:    2022980212 
Telefón:                   0915319872 
Kontaktná osoba:  Mgr. Lenka Seitz 

e-mail na kontaktnú osobu: lenka.tothova@seitztothova.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:   

 

,,Vývoz a likvidácia odpadu´´ k projektu s názvom: ,,Lepšia budúcnosť pre MRK ´´ s 

kódom ITMS 27120130627. 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
 

Zabezpečenie odvozu odpadu sa bude realizovať počas doby realizácie aktivity 
ochrany ŽP a kultivácie prostredia v okolí komunity. Veľkoobjemový kontajner 
naplnený odpadom, ktorý sa nazbieral pri prácach spojených s udržiavaním verejných 
priestranstiev a ochranou životného prostredia, sa bude vyvážať na skládku 
komunálneho odpadu.  
 
Prenájom zahŕňa nájom veľkoobjemového kontajnera minimálne 5,5 m3 na 80 dní, 
zákonný poplatok, dovoz a osadenie kontajnera, po naplnení jeho nakládka a vývoz 
odpadu, jeho likvidácia (uloženie na skládke) v množstve min. 18 ton, t.j. vyvoz 
kontajnerov minimálne 6 krát. Cena musí zahŕňať všetky poplatky, ktoré sa týkajú 
prenájmu a likvidácie odpadu.   
 

Názov projektu:  Lepšia budúcnosť pre MRK 
ITMS kód projektu:  27120130627 
Operačný program:  Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
Prioritná os:   2 Podpora sociálnej inklúzie  
Opatrenie:   2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
   vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 
   služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
   rómske komunity  
Kód výzvy:   OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky:   

 

2 000,- eur bez DPH ( 2 400,00 s DPH ) 

 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:   

 

Kritériom bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v prípade, ak 

uchádzač nie je platiteľom DPH, berie sa celková cena) vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

6. Komplexnosť dodávky  

 

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky, podmienky financovania a lehota na 

predloženie ponúk: 

 

Miesto doručenia tovaru je: AGNITIO, občianske združenie, Hlavná 59/42, 053 05 

 Granč – Petrovce 

Termín dodania služby  - počas trvania zmluvy. 

Podmienky financovania - bezhotovostný prevod po dodaní služby so štrnásť dňovou 

splatnosťou faktúry. 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov 
 

Predmet zákazky bude financovaný pomocou projektu realizovaného 

Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI. 

Výzva: OPZaSI –FSR – 2012/2.1/02 
Názov projektu: Lepšia budúcnosť pre MRK 
Kód ITMS: 27120130627 
 

9. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti  

 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená 

poskytovať obstarávané služby. 

 

10. Lehota dodania zákazky  

 

02/2015 – 09/2015 
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11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky  

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.  
 
Platnosť ponuky do 30.09.2015. 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:  
 
1. NÁVRATKA - Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1  

 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  
 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Tento 
doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.  
 

12. Zmluva 

 
Výsledkom vyhodnotenia výzvy bude Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
Zmluva bude uzatvorená iba s vybraným uchádzačom. 
 

13. Miesto a termín predkladania ponúk  

 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na 

priloženom formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 

Lehota do 19.01.2015  do 13,00 hod. 

 

Miesto predloženia : AGNITIO, občianske združenie, Hlavná 59/42, 053 05  Granč - 

Petrovce 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v 
uzavretej nepriehľadnej obálke a  musí obsahovať nasledovné údaje:  

- názov a adresu verejného obstarávateľa  
- obchodné meno a adresu uchádzača  
- označenie: „Výzva – Vývoz a likvidácia odpadu´´  
- označenie: NEOTVÁRAŤ !! 

 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
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14. Ďalšie informácie: 

 

Po ukončení tohto verejného obstarávania bude vybraný dodávateľ na dodávku 

obstarávanej služby. 

 

Príloha č.1 tohto listu je Návratka – cenová ponuka, v ktorej je potrebné uviesť Vami 

navrhovanú cenu za poskytnuté služby na uvedený  predmet zákazky a preposlať 

naspäť verejnému obstarávateľovi podľa bodu č. 11 a 13 tejto výzvy. 

 

15. Zrušenie súťaže: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani 

jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal 

ani jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám 

určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, 

alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a 

nebolo možné ich predvídať. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granč - Petrovce         Marcela Bednáriková 

31.12.2014              predseda OZ 

 

Príloha č. 1 – Návratka 


