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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Rožňava
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00328758
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kód NUTS: SK04
Slovensko
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
Telefón: +421 587773256
Email: maria.kardosova@roznava.sk
Fax: +421 58587324509
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.roznava.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/429054
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na:  vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429054

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
Referenčné číslo: 26/2020/Ka

II.1.2)    Hlavný kód CPV
90512000-9

II.1.3)    Druh zákazky
Služby

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je odvoz a nakladanie s odpadmi v meste Rožňava v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v preprave a následnom likvidovaní
komunálneho odpadu ( ďalej iba KO) v súlade s uvedeným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

II.1.5)    Celková odhadovaná hodnota
1 095 000,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

90513000-6
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Odpadové služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 04801 Rožňava

II.2.4)    Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je odvoz a nakladanie s odpadmi v meste Rožňava v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Súčasťou požadovanej služby nebude zber KO, túto činnosť bude vykonávať s vlastnými kapacitami verejný
obstarávateľ. Odpad z územia mesta Rožňava bude za účelom jeho spracovania privezený verejným obstarávateľom na
tzv. prekládkovú stanicu, kde bude zamestnancami organizácie naložený na vozidlo poskytovateľa - úspešného
uchádzača, ktorý následne zabezpečí odvoz a likvidáciu.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Odhadovaná hodnota
1 095 000,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských

alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona
o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní
sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne. 
 
Upozornenie: 
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov. 
 
Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), c) a e), verejný 
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. S ohľadom na to, že z technických 
dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ 
odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1, a) využili iné spôsoby, napr. zápis 
do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov. 
 
Upozornenie: možnosť nepredkladania týchto dokladov sa týka uchádzača, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej
správy Slovenskej republiky (a zdravotné poisťovne), pretože len k takýmto dokladom má orgán verejnej moci prístup v
rámci informačných systémov verejnej správy SR.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.8)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  16.12.2020 09:00
IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť

SK
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  16.12.2020 11:00
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Miesto:  Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: 
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk, je
verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických
ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich 
ponuka nebola z hodnotenia vylúčená.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)     INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver. 
18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre
potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára 
dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese: 
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html. 
Zábezpeka súťažných ponúk sa vyžaduje. Podrobnosti o zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)    POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)    Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.11.2020
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