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Výzva na predloženie ponuky zverejnená dňa 25.1.2017 

 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov 
Adresa: Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov 
Krajina: Slovenská republika 
IČO: 36167908 
Kontaktná osoba: p. Hiščár 
Tel.: 0544788679 
Fax:- 
e-mail: janhiscar@nsp-bardejov.sk 
 
Názov predmetu zákazky: odvoz biologického odpadu na obdobie 24 mesiacov 
Miesto dodania tovaru, príp. služby alebo práce: Sv. Jakuba 21, 085 01  Bardejov 
Opis predmetu zákazky: odvoz biologického odpadu na obdobie 24 mesiacov 
Technické požiadavky: 
Zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v odpadovom hospodárstve v dohodnutých termínoch. Pri 
odbere odpadu zabezpečiť odber, prepravu, skladovanie referenčných vzoriek a legislatívu. Pri 
odbere odpadu vystaviť „Protokol o odbere odpadu“, ktorý obsahuje najmä dátum odberu, druh, 
množstvo odobratého odpadu a dohodnutú cenu za odvoz na miesto zneškodnenia, resp. 
zhodnotenia. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaviť „Sprievodný list 
nebezpečného odpadu“, podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 30.1.2017 
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu v lehote 
na predkladanie ponúk. Je postačujúce ak do 30.1.2017 uchádzač zašle svoju kontaktnú mailovú 
adresu a telefónne číslo + doklad o oprávnení s nakladaním a na prepravu nebezpečného odpadu 
na vyššie uvedenú mailovú adresu. V tomto prípade nemusí predkladať cenovú ponuku, tú si 
nahodí priamo v aukčnom systéme po zaslaní prístupových kľúčov. 
 
Podmienky účasti: 

a) doklad o oprávnení s nakladaním  a na prepravu nebezpečného odpadu , 
b) nepožaduje sa predloženie originálu alebo úradne overenej kópie, 
c) v prípade nedodržania týchto podmienok, bude ponuka vylúčená zo súťaže. 

 
 
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena formou elektronickej aukcie 
 
 
 

............................................................ 
meno a priezvisko 

zodpovedných pracovníkov 
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Príloha   
 
 

Druh nemocničného 
odpadu 

Predpokl. 
množstvo 

v tonách na 
24 mesiacov 

Jednotková 
cena  bez 

DPH  

Sadzba 
DPH 

Jednotková 
cena  s DPH 

 

Cena celkom          
s DPH 

160508 0,8     
160213 1,0     
180102 5,4     
180103 25,0     
180108 2,6     
200121 0,3     
 
 
 
Predpokladané množstvo – t.j. odberateľ sa zaväzuje odobrať viac, príp. menej v závislosti od 
potrieb. 

 
 


