
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení      

niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                           +421 267295269 

Kontaktná osoba:          Ing. Galina Uherková 

e-mail:                              galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Odvoz a likvidácia odpadu 
              Opis predmetu zákazky: Odvoz a likvidácia odpadov špecifikovaných v prílohe. 

Predpokladaný počet odvozu a likvidácie odpadu zo  smetných  nádob za rok 2020 – 400 
kusov. Jedná smetná nádoba ma objem 120 l. 
Predpokladaná hodnota zákazky:  1 100,00  € bez DPH/1 rok . 
 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané  množstvo 

v eurách vrátane DPH. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 21.11.2019 do 10.00 h. 
  Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  
  Oddelenie pre verejné obstarávanie  
  Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

       e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
 informácie na tel. č. +421 267295269  
 kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 
 Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

             Ponuka musí obsahovať:  
- výpočet ceny predmetu zákazky  
- opis predmetu zákazky  
- podmienky účasti 

5. Miesta dodania:  Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte, 946 38 
Radvaň nad Dunajom, okres Komárno. 

6. Podmienky účasti uchádzačov Súčasťou predloženej ponuky bude:  
- uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 
plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo 
verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo 
svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a  
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu.  
 
 
 
 
 



7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  
b) Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s poskytovaním 
predmetu zákazky (v rozsahu podľa bodu 2 tejto výzvy). Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu 
dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.  
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je 
platiteľom DPH.  

Lehota poskytnutia služby: Uchádzač bude poskytovať službu od 01.01.2020 do 31.12.2020 priebežne. 

 
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk (vrátane 
cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento prieskum trhu.  
O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých 
uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

         Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: Zoznam druhov odpadov  

0101   Odpady z ťažby nerastov: 010101,010102  

0103  Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov: 010306,010308  

0104  Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov:  

010408, 010409 010410, 010411,010412,010413  

0105  Vrtne kaly a iné vrtne odpady: 010504,010507,010508  

0201  Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva: 020101, 020102, 

020103,020104,020107,020109,020110  

0202  Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb, a ostatných potravín živočíšneho pôvodu: 02020 l, 020202, 020203,020204  

0203  Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského a 

tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasničného extraktu, prípravy melasy a fermentácie: 020301, 020302, 020303, 020304, 

020305  

0204  Odpady z cukrovarníckeho priemyslu: 020401,020402,020403  

0205  Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov: 020501, 020502  

0206  Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu: 020601, 020602, 020603  

0207  Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov (okrem kávy, čaju a kakaa): 020701, 

020702,020703,020704,020705  

0301  Odpady zo spracovania dreva a výroby reziva a nábytku: 030101, 030105  

0303  Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky: 030301, 030302, 030307, 030308, 030309, 030310,030311  

040 l   Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu: 040 l O l, 040 l 07, 040 109,  

0402  Odpady z textilného priemyslu: 040209, 040210, 040215, 040217,040220,040221, 040222  

0501  Kaly a tuhé odpady obsahujúce ropné látky: 050110, 050113, 050114,050116,050117  

0506  Odpady z pyrolýzneho spracovania uhlia: 050604  

0507  Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu: 050702  

0603  Odpady z VSDP solí, ich roztokov a oxidov kovov: 060316  

0605  Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku: 060503  

0606  odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich síru, zo sírnych chemických procesov a z odsírovacích procesov: 060603  

0608  Odpad z VSDP kremíka a jeho derivátov: 060802  

0609  Odpady z VSDP chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov fosforu: 060902, 060904  

0611  Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalov: 061101  

0613  Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované: 061303  

0701  Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania (VSDP) základných organických chemikálií: 070112  

0702  Odpady z VSDP plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien: 070212, 070213,070215, 070216  

0703  Odpady z VSDP organickým farbív a pigmentov (okrem 0611): 070312  

0704  Odpady z VSDP organických výrobkov na ochranu rastlín (okrem 020108 a 020109), prostriedkov na ochranu dreva (okrem 

0302) a iných biocídov: 070412  

0705  Odpady z VSDP farmaceutických výrobkov: 070512, 070514  

0706  Odpady z VSDP tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných a kozmetických prostriedkov: 070612  

0707  Odpady z VSDP čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných: 070712  

0801  Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov: 080112, 080114, 080118  

0802  Odpady z VSDP iných náterov (vrátane keramických materiálov): 080201,080202,080203  

0803  Odpady z VSDP tlačiarenských farieb: 080307,080308,080313,080315.080318  

0804  Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesniacich výrobkov): 080410, 080412, 080414  

0901  Odpady z fotografického priemyslu: 090107, 090108, 090110, 090 l12  

1001  Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení (okrem 19): 100101. 100102. 100103, 100105, 100107, 100115, 100117, 

100119, 100121, 100124, 100125, 100126  

1002  Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu: 100201, 100202, 100208, 100210,100212, 100214,100215  

1908  Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované: 190801, 190802, 180805, 190812, 190814  

1909  Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie: 190901, 190902, 190903, 190904, 190905, 190906  

1910 Odpady zo šrotovania kovových odpadov: 19100 1, 191002, 191004, 191006  

1911 Odpady z regenerácie olejov: 191106   

1912 Odpady z mechanického spracovania odpadu (napr. triedenie, drvenia, lisovania, hutnenia  

a peletizovania) inak nešpecifikované: 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191212  

1913 Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody: 191302, 19l304, 191306  

2002 Odpady zo záhrad a parkov (vrátane odpadu z cintorínov): 202001,202002, 202003  

2003 Iné komunálne odpady: 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

 


