
PSYCHIATRICKÁ  LIEČEBŇA  SUČANY 
Hradiská 20, 038 52 Sučany 

 

 

 

ZBER, DOPRAVA A LIKVIDÁCIA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO 
KUCHYNSKÉHO ODPADU PRE PSYCHIATRICKÚ LIEČEBŇU SUČANY 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 
    DRUH ZÁKAZKY: SLUŽBY 
 

I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

    Psychiatrická liečebňa Sučany 
    Hradiská 20, 038 52   Sučany 
    IČO: 17335612 
    DIČ: 2020598888 
    Kontaktná osoba: Ing. Lenka Fioleková, Ľubomír Kišša 
    Telefón : 043/4293202-4 
    Fax        : 043/4293389 
    Mail : plsucany@gaya.sk 
    Adresa hlavnej stránky VO : www.plsucany.gaya.sk 
 

2. Druh VO : Organizácia riadená verejným právom § 6 ods. 1 písm. d) 
 

II. PREDMET ZÁKAZKY 
 

1. Názov zákazky 
- Zber, doprava a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

pre potreby PL Sučany 
 

2. Druh zákazky 
- Služby kategória : 16 
- Hlavné miesto dodania: Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20,  

038 52 Sučany 
- NUTS kód : SK 

 
3. Stručný opis zákazky 

-  zber, doprava a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
pre potreby PL Sučany 
 

4. CPV 
- Hlavný slovník : 90500000-2, 90524300-9 
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5. Celkové množstvo 
4 800 lit. / 24 mesiacov 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
4 000,- € bez DPH 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania v mesiacoch 
24 mesiacov 

       
III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 

INFORMÁCIE 
 

1. Podmienky účasti  
 

1.1. Osobné postavenie 
 

      Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona  
      o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) 
      zákona o verejnom obstarávaní predložením  dokladov. 
 
      Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona  o verejnom obstarávaní môže  
      uchádzač nahradiť predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie  
      platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128  
      zákona o verejnom obstarávaní. 
 
1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

 
Nevyžaduje sa. 
 

1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
        

   Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní-
uchádzač predloží platné potvrdenie o registrácii na miestne príslušnom úrade 
– odbor životného prostredia, doklad o registrácií na Štátnej veretinárnej  
a potravinovej správe a ďalšie doklady o prevádzkovaní zariadenia na zber, 
dopravu a likvidáciu uvedeného druhu odpadu podľa § 7 zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
    Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní – 
uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu 
v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných 
údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo,  identifikačné číslo alebo dátum 
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 

 
IV. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
1. Kritérium  

- Najnižšia cena za celý predmet obstarania 
 
 
 
 

 



2. Použije sa e-aukcia 
Nie  

3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich 
dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup 
k dokumentov. Dátum a čas: 20.11.2013 do 14:00 hod. 
Úhrada za súťažné podklady : NIE 

4. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 02.12.2013 14.00 hod. 

5. Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas: 04.12. 2013 o 09:00 hod. 
Miesto : Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany 
1.poschodie – zasadačka. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: 
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk, môže byť zastúpený osobou oprávnenou 
zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 
sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu 
uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať 
a splnomocnením na zastupovanie. 
 

V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
      Súťažné podklady si môže uchádzač  požiadať na e-mailovej adrese:  
      plsucany@gaya.sk alebo na adrese uvedenej v časti I. tejto výzvy. 

 
 
 
 
 
Sučany 05.novembra 2013 
 
 
 
                                                                   MUDr.Ľubomír   S t r e l k a – riaditeľ PL 
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