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Mýtne námestie č. 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove 

 
 
 

Záujemca 
 

 

V Trnave, dňa  25.06.2019 
 

Vec:      

Vysvetlenie výzve na predkladanie ponúk   
Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov z obce Štvrtok na Ostrove  

 
Na základe žiadosti o vysvetlenie k predmetu zákazky: Zber, odvoz a zneškodňovanie 

odpadov z obce Štvrtok na Ostrove, Vám zasielame nasledovné vysvetlenie: 
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Odpoveď na otázku č. 1: 
Zneškodnenie odpadu uvedené v tabuľke č. 2 bolo uvedené omylom, správne má byť iba 

ODVOZ, viď. nižšie: 

 

Názov služby 

Predpokladané 
množstvo za rok v 
tonách 

Zber/zhodnotenie a 
likvidácia odpadu 
ODVOZ za 1t v EUR bez 
DPH/m.j. 

Cena za 
predpokladané 
množstvo v EUR 
bez DPH 

20% DPH v 
EUR 

Cena spolu za 
predpokladané 
množstvo v EUR 
s DPH/rok 

 
Objemový odpad  88       

  SPOLU: Označenie 
B.)           

  

Zneškodnenie sa týka separovaného odpadu (palier, plast ..), kde uvediete cenu za zneškodnenie 

v cene celkom.  
 

Odpoveď na otázku č. 2: 
Viď. odpoveď na otázku č. 1. 

 
 

Odpoveď na otázku č. 3: 

Uchádzač má oceniť Cenu celkom s DPH za 48 mesiacov, tak ako je uvedené vo výzve aj 
v zmluve.  

 
Odpoveď na otázku č. 4: 

Nie, uchádzač uvedie ceny hoci správne uvádzate, že služba bude financovaná organizáciou 

zodpovednosti výrobcov, avšak daná suma nie je zahrnutá v cene celkom, ktorá je kritérium na 
vyhodnotenie.  

 
Odpoveď na otázku č. 5: 

Nie nedochádza, nakoľko tak ako je uvedené v odpovedi na otázku č. 4 v cene celkom daná 
suma nie je. 

 

Odpoveď na otázku č. 6: 
Áno, pri objemovom odpade uchádzač zabezpečí iba odvoz. 

 
Odpoveď na otázku č. 7: 

Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje za chybu v písaní, keď omylom uviedol Zákon 233/2011 

o odpadoch namiesto Zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov.  
S pozdravom 
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Vzhľadom na doručenú žiadosť o vysvetlenie, verejný obstarávateľ upravuje termín na predkladanie 
a otváranie ponúk nasledovne: 

 
Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2019 do 9:00 hod 

 
Lehota otvárania ponúk: 01.07.2019 o 12:00 

 

         S pozdravom 
 

 
 

 
               Ing. Dagmar Šoková, v.r.                    

osoba splnomocnená pre VO                 

 


