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Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 

Mokohájska 1, 842 02 Bratislava 4 

 

 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 
 

1 Názov: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím  

IČO: 603457 

Ulica: Mokrohájska 1 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 842 02 

      

2  Kontaktná osoba:  Ing. Peter Hološka, Ing. Ján Kováč 

Telefón: 0911474004, 0911474019, 02/59209114, 02/59209132,  

E-mail: peter.holoska@iprba.sk, jan.kovac@iprba.sk 

Internetová adresa: www.ipr.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky:   

    Odvoz a likvidácia biologického odpadu rozložiteľnych odpadov zo stravovacieho zariadenia       
obstarávateľa 

 

4 Druh zákazky  

   služba 

        

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  

    Inštitú pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava,  

    objekt internát – prízemie kuchyňa 

  

6. Stručný opis zákazky  

   6.1 Odvoz a likvidácia biologický rozložiteľných odpadov z kuchyne stravovacieho zariadenia obstarávateľa. 

   6.2 Odpady sú podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, zaradené pod  

         č.20 01 08- biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 01 25 –jedlé tuky a oleje. 

     

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

     90122230 
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8. Celkové množstvo alebo rozsah  

     8.1  Predpokladané množstvo : 2x týždenne po 150 litrov 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

     Do : 500,00  EUR bez DPH/ rok 

 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  

       Od : 1.05.2014 na dobu neurčitú 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

      11.1   Najnižšia cena / mesiac / rok,  bez DPH 

      11.2  V cene bude zahrnutý odvoz a likvidácia odpadu za 150  litrov odpadu vrátane poskytnutia 
nádoby 

 

12. Použije sa elektronická aukcia  

      Nie 

  

13. Podmienky účasti   

      13.1 Kópia oprávnenia podnikania a oprávnenia na manipuláciu s odpadmi vydané Štátnou 
veterinárnou a 

              Potravinárskou správou SR a rozhodnutím vydaným Okresným úradom životného prostredia. 

 

      13.2 Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, 
uvedenej  

               v bode 2.  

  

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

       14.1 Poštou : Inštitút re pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1,  

               842 40 Bratislava alebo elektronický na adresu: peter.holoska@iprba.sk ( uvedenú v bode 2)    
alebo 

               osobne na sekretariát riaditeľa – protokol pošty, Mokrohájska 1, Bratislava.  

       14.2 Dátum : 28.04.2014 do 12,00 hod. 

 

15. Doplňujúce informácie  

     15.1 Vyhodnotenie ponúk obstarávateľ vykoná podľa kriteria ( bod 11), poradie úspešnosti od 
najnižšej po 

              najvyššiu cenu. 

     15.2    S úspešným uchádzačom uzavrie obstarávateľ po vájomnom prerokovaní kúpnu zmluvu. 
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16. Ostatné: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 
zákazky prevyšuje finančný limit ur čený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo 
neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej cenovej 
ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

 

 


