
MESTO SENEC 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

Mesto Senec, Mierové nám. 8,  903 01 Senec , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) týmto zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v procese 

zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:  

 

„Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad a triedený odpad v meste 

Senec-II.etapa“ 

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov:   Mesto Senec 

Adresa:   Mierové nám. 8,  903 01 Senec 

Krajina:  Slovenská republika  

Webové sídlo:  https://www.senec.sk/sk 

IČO:   00305065 

 

 

2. Osoba poverená verejným obstarávaním: 

Kontaktné miesto:  obstarame s.r.o., Kupeckého 5 , 821 08 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Mgr. Silvia Jančová, jancova@obstarame.sk 

Telefón:   +421 948 030 485 
 

3. Predmet obstarávania: „Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny 

a triedený odpad v meste Senec-II. etapa“ 

 

 

4. Opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie 11 stojísk polopodzemných kontajnerov na 

komunálny a triedený odpad,  nachádzajúcich sa v meste Senec. Navrhované stojiská polopodzemných 

kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v daných lokalitách. 

Bližšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácií. Predmetom zákazky nie je dodávka 

polopodzemných kontajnerov.  

 
 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo ( predloží víťazný 

dodávateľ).  

 

7. CPV kód : 

45112400-9 Výkopové práce 

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 

45000000-7    Stavebné práce 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 61 752,16 eur bez DPH 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky:  katastrálne územie mesta Senec:  

 

Stojisko 11 Jesenského 10 



Stojisko 17 Bernolákova 

Stojisko 18 Bratislavská    7-13 

Stojisko 19 Bratislavská 15-21 

Stojisko 24 Pribinova 17-19 

Stojisko 29 Jánošíkova   25-29 

Stojisko 31a Jánošíkova   15-17 

Stojisko 31b Jánošíkova   15-17 

Stojisko 38 Tulipánová 3 

Stojisko 39 Ružová 12 

Stojisko 40 Ružová 4 

 

 

10. Lehota výstavby: do 30.11.2019 ( v súčinnosti s termínom dodania polopodzemných kontajnerov od 

dodávateľa kontajnerov)  

 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Nevzťahuje sa k danej zákazke. 

 

12. Financovanie predmetu zákazky: z vlastných zdrojov.  

 

13. Lehota predkladania ponúk: je špecifikovaná v systéme JOSEPHINE. 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4570/summary  

 

14. Spôsob a miesto predkladanie ponúk: prostredníctvom systému JOSEPHINE. 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4570/summary  

 

15. Komunikácia: Elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na 

adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4570/summary  

 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky.  

 

17. Obsah ponuky:  

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

17.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 výzvy. Návrh na 

plnenie kritérií musí byť v súlade s vyplneným výkazom výmerom pre každé stojisko.  

17.2  Vyplnený výkaz výmer pre každé stojisko zvlášť, vo formáte .xls. Výkaz výmer pre každé 

stojiko je súčasťou projektovej dokumentácie, prílohy č. 2 tejto výzvy.  

17.3. Podmienky účasti:  

17.3.1Uchádzač predloží doklady podľa  § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:  

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

17.3.2 Uchádzač  preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

Fotokópie dokladov je potrebné naskenovať a vložiť do systému JOSEPHINE. 

17.3.3 V zmysle § 152 ods. 1 ZVO, môže uchádzač nahradiť doklady podľa bodu 16.2.2 zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov.  

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4570/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4570/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4570/summary


 

17.4 zadanie celkovej ceny v systéme JOSEPHINE vypočítaného v súlade s Výzvou ďalšími 

informáciami uvedenými vo Výzve. 

 

17. Vyhradenie práva 

1. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom 

oznámi, že neboli úspešní. 

 

 

V Senci 16.8.2019 

                                                                             ........................................................ 

                 Ing. Dušan Badinský 

          primátor mesta Senec 

 

   
              

Prílohy: 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer 

 

 

 

 

 


