
 

 

Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 

 
 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou 
( ďalej len „Výzva „) 

Realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Verejný obstarávateľ :  Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen    

Zastúpený:   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor  

      IČO:    00397 440 

IČ DPH:    SK 2020474808 

 

 

  

2.  Predmet zákazky : Zber, odvoz, likvidácia kuchynského odpadu a použitých  

                                               rastlinných olejov a tukov  

                                            

Kód CPV:   90510000-5    Likvidácia a spracovanie odpadu  

 

 

3. Opis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz, likvidácia kuchynského odpadu a použitých 

rastlinných olejov a tukov. 

Predmetom nakladania je odpad, ktorý vzniká verejnému obstarávateľovi pod katalógovým 

číslom: 

20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 

20 01 25 – použité rastlinné oleje a tuky 

4. Požiadavky na predmet zákazky : 

- Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad – katalógové číslo 20 01 08 

v maximálnom objeme 11 100 kg / rok.  

- Použité rastlinné oleje a tuky katalógové číslo 20 01 25 v maximálnom objeme 1 500 kg / 

rok. 

- Vývoz je realizovaný 12 mesiacov v roku 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia  

- Frekvencia vývozu odpadu bude 1 krát týždenne ( cca 3 x 60L sudy) 

- V prípade potreby zrealizovať mimoriadny vývoz  

- Nádoby na zber odpadu budú vlastníctvom Odberateľa odpadu  



- Zber u verejného obstarávateľa bude vykonávaný do určených nádob na zber poskytnutých 

Odberateľom odpadu. Nádoby na zber budú plastové uzatvárateľné vo veľkosti 50 – 120 

litrov( uprednostňujeme 60L sudy) . Počet poskytnutých nádob upresní verejný 

obstarávateľ s dodávateľom  na základe potrieb . Ak sa nádoby používajú opakovane ich 

následné vyčistenie a dezinfekciu pred ďalším použitím zabezpečuje odberateľ na vlastné 

náklady. Pri odvoze plnej nádoby bude verejnému obstarávateľovi okamžite poskytnutá 

prázdna nádoba  ( kus za kus).  

- Verejný obstarávateľ požaduje spracovanie evidencie odpadov pod katalógovým číslom 20 

01 08 a 20 01 25 a vedenie ohlasovacej povinnosti od dodávateľa v zmysle platnej 

legislatívy. 

- Jednotková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky 

vrátane nákladov na prepravu, manipuláciu , poskytnutia nádob a ostatých súvisiacich 

nákladov s manipuláciou s odpadom 

 

1) Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie   

Kontaktnou osobu verejného obstarávateľa je: Ing. Miroslava Kmeťová , tel. 0917 925 661 ,    

e-mail: kmetovam@tuzvo.sk 

 

 

2) Financovanie  
Obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky. Financovanie sa bude vykonávať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry so splatnosťou 30 dní od poskytnutia 

riadneho plnenia. 

 

3) Spôsob vzniku záväzku  
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená rámcová dohoda, ktorá je prílohou tejto výzvy. 

Rámcová dohoda bude uzatvorená na obdobie 36 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného 

limitu v zmysle výsledku verejného obstarávania. 

 

4) Požadované podmienky účasti 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO. 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa predchádzajúceho bodu v súlade s § 32: 

 

• Uchádzač, ktorý predloží ponuku musí spĺňať podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. e), 
tzn.  musí byť oprávnený dodávať tovar resp. poskytovať službu súvisiacu s predmetom 

zákazky. Danú skutočnosť preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, 

resp. poskytovať službu ... - predmet činnosti musí zodpovedať predmetu zákazky. 

 
• Uchádzač, predloží v ponuke čestné vyhlásenie (Príloha č. 2 tejto výzvy), že nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

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

 

5) Spôsob určenia ceny 

Ak je uchádzač platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú  cenu tovaru 

uvedie v zložení: 

• navrhovaná  cena bez DPH v EUR, 

mailto:kmetovam@tuzvo.sk


• sadzba DPH a výška DPH v EUR, 

• navrhovaná  cena vrátane DPH v EUR. 

 

Ak uchádzač so sídlom na území Slovenskej republiky nie je platiteľom DPH, uvedie 

navrhovanú  cenu celkom v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke 

upozorní. 

 
6) Obsah ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať: 

 

7.1   Kópiu dokladu  o oprávnení dodávať tovar, resp. poskytovať službu (výpis 

z obchodného registra, živnostenský list...) - predmet činnosti musí zodpovedať predmetu 

zákazky; 

7.2   Návrh zmluvy, doplnený o údaje týkajúce sa uchádzača, vrátane kompletne vyplnenej 

Prílohy č. 1. Kompletný návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou  konať 

v mene uchádzača. 

7.3   Vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2  tejto výzvy 

. 

 

 

7) Spôsob predloženia ponuky a lehota na predkladanie ponúk 

Ponuku obsahujúcu náležitosti uvedené v bode 7 tejto výzvy zašlite e-mailom na adresu: 

kmetovam@tuzvo.sk v lehote do 29.03.2022 do 12:00 hod. 

 

 

8) Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 

 

9) Doplňujúce informácie 

➢ Uchádzač ponuku predloží  v slovenskom jazyku. 

➢ Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

➢ Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude zaslané 

e-mailom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

➢ V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí . 

➢ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila 

alebo ak predložená ponuka, presiahne objem finančných prostriedkov vyčlenených na 

realizáciu predmetu zákazky.  

 

       S pozdravom 

 

                        Ing. Miroslava Kmeťová, v. r. 

                                                                                                           zodpovedná za VO 
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Prílohy:  

Príloha č. 1: Cenová ponuka 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača 

Návrh  zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Príloha č.1  

 

 

Identifikačné údaje uchádzača (doplní uchádzač) 

________________________________________________________________________ 

 

 

Cenová ponuka na predmet zákazky:  

 

 
„Zber, odvoz, likvidácia kuchynského odpadu a použitých rastlinných olejov a tukov  „ 

 

P.

Č  

Popis položky  MJ Spolu v kg Cena za 1 x 

60 L sud 

v Eur bez 

DPH 

DPH  Cena spolu 

1 x 60 L 

sud v Eur s  

DPH 

1. Biologicky rozložiteľný 

kuchynský a reštauračný 

odpad – kat.č. 20 01 08  

Cena za vývoz 1 x 60 L 

sud  

kg 60 l   

 

   

       

 

 

SPOLU za 1 rok   11 100 kg    

 

 

 

 

 

P.

Č  

Popis položky  MJ Spolu v  L Cena za 1 

L oleja 

v Eur bez 

DPH 

DPH  Cena spolu 

za 1 L 

v Eur 

s DPH 
2. Použité rastlinné oleje 

a tuky katalógové číslo 

20 01 25  Cena za 1 L 

použitého oleja  

 

L              

 

           1 L 

   

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 2 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO) 

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

 

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom „Zber, odvoz, 

likvidácia kuchynského odpadu a použitých rastlinných olejov a tukov „ 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

 

 

➢ nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 

písm. f) zákona o verejnom obstarávaní). 

➢ som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej zainteresovanej osobe na strane verejného 

obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré 

by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní, 

➢ budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 

v priebehu procesu verejného obstarávania, 

➢  že poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé. 

 

 

 

V ........................... dňa .................  

 

 

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

                                Meno, priezvisko a podpis osoby   

                                       oprávnenej konať v mene uchádzača 

 

 

 
 

 



Číslo zmluvy objednávateľa:       R- 
 

 

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov 
uzavretá podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov , 

 

I. 

Zmluvné  strany 
 

Objednávateľ:       Technická univerzita vo Zvolene 

T. G. Masaryka 24, 960 01  Zvolen 

Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor  

                                       Ing. Stanislav Jalakša , riaditeľ ŠD a J, oprávnený na                            

                                        podpisovanie zmluvy 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Miroslava Kmeťová                                   

IČO: 00397 440 

IČ DPH: SK 2020474808 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  

          IBAN: SK8381800000007000083709 

BIC:  SPSRSKBAXXX 

Registrácia: Zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov.     

      

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:  ...............................  

                         so sídlom v: ....................................... 

   zastúpený  konateľom ................................... 

              Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ................................  

             IČO:  

   IČ DPH:   

   Bankové spojenie:  

   IBAN:  

BIC:  

   Registrácia: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu 

   v ................, oddiel: Sro, vložka č. ........................    

 

 

 

 

 

Preambula 

 

Poskytovateľ ako aj prevádzkovateľ stravovacieho zariadenia je povinný zlikvidovať odpad, resp. 

s ním nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení v neskorších  právnych 

predpisov a v súlade s vykonávacími predpismi k predmetnému zákonu sa zmluvné strany dohodli 

na uzatvorení tejto zmluvy. 

 



II. 

Predmet  a miesto plnenia zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského 

a reštauračného odpadu 20 01 08.  

2. Odovzdanie použitého jedlého oleja a tukov 20 01 25  

3. Miestom plnenia je adresa kupujúceho: Technická univerzita vo Zvolene, Študentský domov 

a jedáleň  Ľ. Štúra,  Internát Bariny – sklad ŠJ, Študentská  27, 960 01  Zvolen. 

 

III. 

Cena a sankcie 

 

1. Za použité jedlé oleje a tuky (20 01 25), ktoré odovzdá  Objednávateľ Poskytovateľovi, 

vyplatí  Poskytovateľ Objednávateľovi odmenu vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy.  

2. Za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu ( 20 01 08 ) 

zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. 

3. Na základe vyššie uvedeného vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi faktúru. Podkladom 

k vystaveniu faktúry budú Objednávateľom potvrdený dodací / zberný list, resp. záznam 

o odbere v elektronickej podobe, ktorý bude prístupný aj na webovej stránke Poskytovateľa. 

K cenám bez DPH bude pripočítaná DPH v zmysle platnej legislatívy. Splatnosť faktúry je 

14 pracovných dní od jej  vystavenia.   

4. V prípade nesplnenia termínu v dojednanej lehote je objednávateľ oprávnený účtovať 

poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny poskytnutej služby za každý deň 

omeškania. .  

5. V prípade omeškania s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň  omeškania 

                                                            

IV. 

                                                 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1. Riadne a včas plniť svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy voči Objednávateľovi, 

pričom je povinný konať s odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo 

zničeniu majetku Objednávateľa, alebo ohrozeniu zdravia 

2. Odvážať vyššie špecifikovaný odpad z miesta pôvodu odpadu Objednávateľa. 

3. Potvrdiť Objednávateľovi prevzatie odpadu v nádobách na to určených, ktoré zapožičal 

Objednávateľovi. O tejto skutočnosti vykonajú Objednávateľ i Poskytovateľ záznam – 

preberací protokol. 

4. Nádoby na odvoz odpadu čistí a dezinfikuje pred ďalším použitím Poskytovateľ. 

5. Vygenerovať prihlasovacie meno a heslo pre Objednávateľa odpadu do centrálneho registra 

online evidencie odpadu, ktorá slúži ako kompletný report pre hlásenie o vzniku a nakladaní 

odpadu, kde pôvodca odpadu je povinný do 28.02.nasledujúceho roka odovzdať vyplnené 

hlásenie, podľa príslušnej šablóny Ministerstva životného prostredia a to okresnému úradu 

životného prostredia. 



 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Zabezpečiť primerané skladovanie odpadu v nádobách, ktoré mu poskytol Poskytovateľ. 

2. Zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúce 

mu z tejto zmluvy dohodnutú odmenu. 

3. Plniť predmet tejto zmluvy voči Poskytovateľovi riadne a včas, pričom je povinný konať 

s odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku 

Poskytovateľa, alebo iných osôb, alebo zdravia ľudí. 

4. Udržiavať zberné nádoby v čistom stave, skladovať v zberných nádobách len odpad, na 

ktorý sú určené, skladovať zberné nádoby na mieste prístupnom pre Poskytovateľa. 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť nádoby proti odcudzeniu a v prípade straty alebo 

odcudzenia je povinný zaplatiť najneskôr do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti 

Poskytovateľovi vzniknutú škodu v plnej výške a to .......... € s DPH za každú nádobu do 

objemu 60 L vrátane, resp. .........€ s DPH za každú nádobu s objemom nad 60 L . 

 

    

   V.  

                                                         Doba trvania zmluvy  

 

1. Táto  zmluva sa uzatvára na 36 mesiacov. 

2. Zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

Výpoveď zmluvy môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, zaslaním 

písomnej výpovede druhej zmluvnej strane na jej adresu, ktorá je uvedená v tejto zmluve. 

Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, podľa ust. §5a ods. 1 a ods. 4 zákona  č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, sa v prípade tejto Zmluvy  

jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR ( ďalej len„CRZ“). 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Účinnosť táto Zmluva  nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  v  CRZ v zmysle 

ust.§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa 

zákona č. 211/2000Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie 

je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Preto súhlasia so zverejnením tejto 

Zmluvy  vrátane jej Prílohy č. 1 v CRZ v plnom rozsahu. 

5. Zmeny a doplnky  k tejto Zmluvy  je možné vykonať len formou písomných dodatkov,  

podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

6. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom touto Zmluvou  neupravené sa  riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie 



predmetu dodávky tejto Zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude zavinené pôsobením „Vyššej 

moci“, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, povodeň, havária, štrajk, embargo, 

administratívne opatrenie štátu a iné takéto udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za 

normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov 

a opatrení zabrániť. O začatí i pominutí pôsobenia „ Vyššej moci“ sú zmluvné strany povinné 

sa vzájomne a bezodkladne písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za 

nesplnenie predmetu dodávky  trvá po dobu pôsobenia „Vyššej moci“, najviac však jeden  

kalendárny mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe 

a prípadne na vzájomnom  odstúpení od tejto Zmluvy. 

8. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2exempláre 

a Poskytovateľ obdrží  2 exempláre. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy  je Príloha č.1. 

10.Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu Zmluvy porozumeli a že táto nebola uzavretá v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

Vo Zvolene dňa:                     

     

   

          

Za objednávateľa:                                                                  Za poskytovateľa:  

 

 

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

     Ing. Stanislav Jalakša                                                                      

                  riaditeľ ŠD a J  

oprávnený na podpisovanie zmluvy 

 

 

 

 

 

 

 

 


