
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. 
Hlavná 39, 900 90 Dubová 

IČO: 35 793 848 
DIČ: 2020204846 

IČ DPH: SK2020204846 
Zap.: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22260/B 

Zast.: Roman Oškera, konateľ 
 
 

VYHLASUJE 
 

v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
 
 
 
 
 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
 

na vykonanie diela  
 

„Rozšírenie skládky odpadov Dubová“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preambula 
 



Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. je spoločnosť založená za účelom podnikania, ktorej hlavný predmet 
činnosti je skládkovanie, zneškodňovanie, separácia a preprava odpadu. 
 
Spoločnosť za účelom riadneho a včasného výkonu vyššie uvedených predmetov podnikania má záujem 
na vykonaní diela – „Rozšírenie skládky odpadov Dubová“ so záujemcom vyhlásenej obchodnej verejnej 
súťaže, ktorý svojím profesionálnym prístupom, odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami 
poskytuje dostatočnú záruku odbornosti a kvality pri realizácii diela „Rozšírenie skládky odpadov Dubová“ 
a ktorého ponuka bude spoločnosťou Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. ako vyhlasovateľom vyhodnotená 
ako najvhodnejšia.   
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
1.1 Vyhlasovateľ: 

 
Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. 
Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO: 35 793 848 
DIČ: 2020204846 
IČ DPH: SK2020204846 
Zap.: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22260/B 
Zast.: Roman Oškera, konateľ 
 
/ďalej len „Vyhlasovateľ“/. 
 
1.2  Predmet obchodnej verejnej súťaže 
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je súťaž o predloženie najvhodnejšej cenovej ponuky na vykonanie 
diela – „Rozšírenie skládky odpadov Dubová“, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Obchodnej 
verejnej súťaži a v Zmluve o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Obchodnej verejnej súťaže /ďalej len 
„Dielo“/. 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že záujemcovia sú oprávnení predkladať výlučne 
cenovú ponuku na stanovenie výšky celkovej odplaty za Dielo, ktorá je tvorená súčtom jednotlivých 
položiek cien v súlade s vyplneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Obchodnej verejnej 
súťaže.   
 
Vyhlasovateľ po otvorení ponúk, pred ich vyhodnotením vyzve každého záujemcu na rokovanie ohľadom 
podmienok Zmluvy o dielo, kedy výsledkom takýchto rokovaní môže byť zmena Zmluvy o dielo, a to 
najmä vo vyznačených častiach, ktoré je možné do Zmluvy o dielo doplniť, pričom Vyhlasovateľ vyhodnotí 
dôsledok takto vykonaných zmien v rámci celkového hodnotenia ponuky záujemcu v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto Obchodnej verejnej súťaži. 

 

1.3  Cena za predmet Obchodnej verejnej súťaže 
 
Záujemcom navrhovaná celková cena za vykonanie Diela bude tvorená súčtom jednotlivých položiek cien 
uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto podmienok Obchodnej verejnej súťaže. 
Celková cena za vykonanie Diela musí byť uvedená v mene EURO v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z.z, o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že výkaz výmer tvorí podklad pre stanovenie ceny za 
vykonanie Diela v súlade so Zmluvou o dielo podľa bodu 2.8 týchto podmienok Obchodnej verejnej súťaže 
a sú v ňom započítané všetky výkony potrebné pre riadne a včasné dokončenie Diela, ako i všetky 
náklady potrebné na materiálne, technické a personálne zabezpečenie vykonania Diela a to najmä, nie 
však výlučne náklady na mechanizmy, materiály, zariadenie staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v 
prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a iné náklady, ktoré záujemcovi v súvislosti 
s vykonávaním Diela vzniknú alebo môžu vzniknúť. V cene za Dielo sú započítané aj akékoľvek vedľajšie 
rozpočtové náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a s ďalšími okolnosťami.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/


 

1.4  Záujemca  
 

Záujemcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá: 

 je spôsobilá na právne úkony,  

 disponuje oprávnením poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže, 

 poskytne Vyhlasovateľovi dostatočné záruky, že záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo si 
bude plniť riadne a včas. 

II. PONUKA 
 

2.1  Vyhotovenie ponuky 
 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
 
Vyhlasovateľ predloží na požiadanie záujemcu pre účely vyhotovenia ponuky k nahliadnutiu nasledujúce 
dokumenty:  
 
            Projektovú dokumentáciu stavby           

Prevádzkový poriadok Skládky odpadov,  

 ďalších informácii potrebných pre vykonanie Diela, ktoré sú 
Vyhlasovateľovi známe,  

 
a to v súlade s prevádzkovými a organizačnými možnosťami Vyhlasovateľa v čase bežných úradných 
hodín. Záujemca je oprávnený požiadať o poskytnutie vyššie uvedených podkladov a informácií najneskôr 
do 10.10.2016, do 12.00 hod. písomne alebo osobne na adrese sídla Vyhlasovateľa, uvedenej vyššie 
alebo telefonicky na telefónnom čísle:0903 771 767 . 
 
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto podmienkach Obchodnej 
verejnej súťaže musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, 
pokiaľ nie je určené inak. 
 

2.2  Obsah ponuky 
 

Ponuka záujemcu musí obsahovať: 
 

- presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO fyzickej osoby podnikateľa 
alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, IČO, štatutárny orgán) a telefónne číslo a e-mail 
na kontaktnú osobu, 

- navrhovanú výšku celkovej ceny za vykonanie Diela tvorenú súčtom jednotlivých položiek cien 
uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto podmienok Obchodnej verejnej súťaže, 

- vyhlásenie záujemcu/štatutárneho orgánu záujemcu, že navrhovaná výška ceny za Dielo je 
spracovaná v súlade so všetkými poskytnutými informáciami a podmienkami stanovenými v tejto 
Obchodnej verejnej súťaži, 

- záväzok záujemcu, že najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, v ktorom bude ponuka záujemcu 
vyhlásená ako víťazná ponuka uzatvorí Zmluvu o dielo, 

- vyhlásenie záujemcu/štatutárneho orgánu záujemcu, že záujemca je spôsobilý na právne úkony, 
- vyhlásenie záujemcu, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

povolených činností. 
- vyhlásenie záujemcu, že pri vykonávaní Diela bude postupovať výlučne v súlade s platnou 

právnou úpravou, že pri realizácii Diela bude dodržiavať povinnosti mu uložené na základe 
zákona, a to najmä, nie však výlučne povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia 
a výstavby,   

- živnostenské oprávnenie záujemcu, ktorým je fyzická osoba podnikateľ (nie staršie ako 3 
mesiace), preukazujúce oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto Obchodnej 
verejnej súťaže,  

- výpis z Obchodného registra SR záujemcu, ktorý je právnická osoba (nie starší ako 3 mesiace), 
preukazujúce oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto Obchodnej verejnej súťaže,  



- meno osoby, ktorého záujemca poverí stykom na stavbe počas realizácie Diela ako svojho 
zástupcu, ktorý bude oprávnený prevziať stavenisko, kontrolovať vykonávanie Diela, podpisovať 
stavebný denník, vyhotovovať súpis vykonaných prác, prerušiť alebo zastaviť stavebné práce, 
odovzdávať jednotlivé uzlové body a ukončené Dielo alebo jeho prevádzky schopnú časť, 
podpisovať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, odsúhlasovať naviac práce, prípadne zmeny 
oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii, a to nielen z hľadiska technického, ale aj cenového, 
ako aj zodpovedať za plynulosť výstavby, 

- podpis záujemcu/štatutárneho orgánu záujemcu, 
- plná moc osoby oprávnenej konať v mene záujemcu v prípade, ak ponuku podáva v mene 

záujemcu splnomocnenec. 
 

V prípade, že ponuka záujemcu nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní 
ponúk zo súťaže vylúčená. 
 

2.3  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 
Záujemcovia môžu predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. 
 

2.4  Náklady na ponuku 
 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky Vyhlasovateľovi znáša záujemca 
sám bez akýchkoľvek finančných nárokov voči Vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu na výsledok Obchodnej 
verejnej súťaže. 
 

2.5  Lehota na uskutočnenie ponuky 
 

Záujemcovia sú oprávnení predkladať svoje ponuky najneskôr do 12.10.2016 do 12.00 hod. 
V prípade, ak Záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky Vyhlasovateľovi. Pri osobnom doručení ponuky záujemcom, Vyhlasovateľ vydá 
záujemcovi potvrdenie o prevzatí ponuky s uvedením miesta a dátumu prevzatia ponuky. 
 

2.6  Minimálna lehota, počas ktorej je ponuka záujemcu viazaná 
 

Do dňa 31.12.2017 vrátane. 
 

2.7  Predloženie ponuky 
 

Každý záujemca môže v rámci tejto Obchodnej verejnej súťaže predložiť iba jednu ponuku. 
Ponuka musí byť doručená osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v zapečatenej obálke 
s označením „Obchodná verejná súťaž na vykonanie diela – Rozšírenie skládky odpadov Dubová – 
Neotvárať“ na adresu: 
 Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. 
 Hlavná 39, 900 90 Dubová 

 

2.8  Kritéria hodnotenia ponúk 
 
Obálky s predloženými ponukami otvorí Vyhlasovateľ bez účasti záujemcov dňa 13.10.2016 o 18.00 hod. 
v sídle Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ vyzve elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-
mailovú adresu záujemcu uvedenej v ponuke, a to každého záujemcu, ktorého ponuka spĺňa náležitosti 
týchto podmienok Obchodnej verejnej súťaže na osobné prerokovanie predloženej ponuky, ako aj 
rokovanie ohľadom podmienok Zmluvy o dielo v rozsahu a v súlade s bodom 1.2 týchto podmienok 
Obchodnej verejnej súťaže, ktoré sa uskutoční v lehote 20.10.2016 /ďalej len „Rokovanie o ponuke“/. 
V prípade, ak sa záujemca na základe výzvy Vyhlasovateľa na takéto rokovanie nedostaví a/alebo sa 
Vyhlasovateľovi nepodarí sa skontaktovať so záujemcom prostredníctvom kontaktných údajov uvedených 
v ponuke, na takúto ponuku záujemcu nebude Vyhlasovateľ ďalej prihliadať. Vyhlasovateľ následne 
vyhodnotí ponuky uchádzačov na základe nižšie uvedených kritérií. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
 
Kritéria na výber najvhodnejšej ponuky a váha jednotlivých kritérií pri ich vyhodnocovaní sú: 
 



1. výška ponúknutej ceny za Dielo uvedenej záujemcom vo výkaze výmer ............... 
60 % 

2. dôveryhodnosť záujemcu, schopnosť plniť záväzky, predchádzajúce skúsenosti 
a referencie ...................................................................................................................................... 
20 % 

3. dohodnuté podmienky Zmluvy o dielo v súlade s bodom 1.2 podmienok 
Obchodnej verejnej súťaže 
................................................................................................................................ 20 % 

 
Víťazným záujemcom Obchodnej verejnej súťaže sa stane záujemca, ktorý získa dostatočný počet 
hodnotiacich bodov v rámci jednotlivých vyhodnocovaných kritérií a ktorému bude zároveň priradené 
poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri 
ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. 
Vyhlasovateľ vyhodnotí predložené ponuky v lehote nie dlhšej ako 7 kalendárnych dní od uplynutia lehoty 
na Rokovanie o ponuke, t.j. najneskôr do 27.10.2016. Prijatím ponuky sa pre účely tejto Obchodnej 
verejnej súťaže rozumie zaslanie oznámenia o jej prijatí úspešnému záujemcovi. 

O výsledkoch Obchodnej verejnej súťaže budú záujemcovia informovaní individuálne v lehote do 7 
kalendárnych dní od termínu vyhodnotenia predložených ponúk, úspešný záujemca o prijatí ponuky, 
ostatní záujemcovia o neúspešnosti ponuky. Úspešný záujemca bude zároveň vyzvaný na podpis Zmluvy 
o dielo. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť žiadneho zo záujemcov za úspešného záujemcu 
výberového konania bez uvedenia dôvodov zúčastneným záujemcom. 

II.  Ďalšie podmienky Obchodnej verejnej súťaže 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania lehoty na predloženie ponuky meniť 
podmienky ich uskutočnenia, ako aj odvolať výzvu na ich predloženie. 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ako aj Obchodnú verejnú súťaž 
v celom rozsahu zrušiť. 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Vyhlasovateľ nie je akýmkoľvek spôsobom viazaný predloženými 
ponukami a vyhradzuje si právo na odmietnutie ponúk. 
 
O akékoľvek ďalšie informácie alebo vysvetlenia môžu záujemcovia požiadať zodpovednú osobu, a to 
konateľa Vyhlasovateľa.  
 
V Dubovej, dňa 29.09.2016  
 
      _______________________________________ 
      Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. 
      PhDr. Roman Oškera 
      konateľ 


