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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157867-2020:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Hlohovec: Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
2020/S 066-157867
Korigendum
Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách
Služby
(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 053-126142)
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Hlohovec
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00312509
Poštová adresa: M. R. Štefánika
Mesto/obec: Hlohovec
Kód NUTS: SK021
PSČ: 920 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
E-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Telefón: +421 333813384
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729
Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách prostredníctvom polopodzemných
kontajnerov v meste Hlohovec
Referenčné číslo: 7581/2020/1163/MIK

II.1.2)

Hlavný kód CPV
90500000

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Pod zberom zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) od bytových domov na sídliskách
prostredníctvom polopodzemných kontajnerov (ďalej PPK) v meste Hlohovec (ďalej len mesto) sa rozumie
poskytnutie služby: Celoročný zber ZKO prostredníctvom PPK o objeme 5.000 l: t. j. zber, manipulácia s
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kontajnermi, ich výsyp, naloženie ZKO do zberového vozidla vybaveného GPS systémom a odvoz ZKO do
zneškodňovacieho zariadenia, v intervaloch podľa hlásenia senzorov snímajúcich naplnenosť PPK, vrátane
nákladov na správu senzorov a všetkých súvisiacich nákladov. Katalógové číslo*:20 03 01 Názov odpadu:
zmesový komunálny odpad Kategória odpadu: O
*podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov
Bližší popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.5)
Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/03/2020
VI.6)

Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 053-126142

Oddiel VII: Zmeny
VII.1)
Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Namiesto:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač predloží
referencie v celkovej hodnote minimálne 60 000 EUR vrátane DPH. V prípade, ak v rámci zákazky boli
poskytované aj služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu
pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytovaných služieb rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR (€), sa pri prepočítanej meny ako EURO použije kurz danej
meny, ktorý je zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť kópiu
platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu podľa §
97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač, ktorý
bude poskytovať služby preukázal: Zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač
k dispozícii na poskytnutie služieb. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v
jeho mene. Požadovaná špecifikácia bude obsahovať:
— názov stroja alebo mechanizmu,
— typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby,
— počet kusov.
Na uskutočňovanie prác je potrebné disponovať predmetnou technikou alebo ekvivalentnou technikou:
Nákladné vozidlá špeciálne, s hydraulickou rukou, na výsyp ZKO z polopodzemných kontajnerov:
a. použiteľné na výsyp PPK o objeme 5 m3 vrátane,
b. s hydraulickou rukou umiestnenou za kabínou odporúčame jej diaľkové ovládanie, zdvihový moment min.
o

10,90 tm, otočový systém s rozsahom min. 410 , trojnásobný hydraulický výsuv s dosahom min. 9,80 m, hák s
nosnosťou min. 4,4 t,
c. hydraulické podpery s hydraulickým výsuvom aj do boku,
d. so zberovou nadstavbou o efektívnom objeme zberovej nádrže min. 19 m3, na zber ZKO,
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e. s rotačným alebo lineárnym lisovacím mechanizmom,
f. utesnené, aby neznečisťovalo komunikáciu svojím obsahom,
g. s kompaktnou kabínou pre obsluhu vozidla,
h. emisná norma EURO 6,
i. povinná výbava vozidla v zmysle platnej legislatívy,
j. vybavené GPS systémom.
Strojové a technické vybavenie musí byť vhodné na zabezpečenie vývozu vzhľadom na umiestnenie nádob pod
úrovňou povrchu a mimo cesty s obmedzeným prístupom.
Údaje o strojovom a technickom vybavení v ponuke uchádzača je nutné preukázať kópiou technického
osvedčenia od vozidla, fotodokumentáciou alebo iným osvedčením od zariadenia alebo zmluvou o prenájme/
výpožičke zariadení, zmluvou o budúcej zmluve o prenájme/výpožičke strojového a technického vybavenia
alebo kúpnou zmluvou prípadne prehľadom odpisového majetku alebo inventárnymi kartami majetku, ktoré
obsahujú verejným obstarávateľom požadované údaje strojového a technického vybavenia.
Hospodársky subjekt/uchádzač môže v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym
dokumentom (ďalej len JED). JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu/uchádzača, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, - poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil
JED-om.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov je podrobne rozpísaná v súťažných podkladoch.
má byť:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, uchádzač predloží
referencie v celkovej hodnote minimálne 60 000 EUR vrátane DPH. V prípade, ak v rámci zákazky boli
poskytované aj služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu
pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytovaných služieb rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky. V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR (€), sa pri prepočítanej meny ako EURO použije kurz danej
meny, ktorý je zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň odoslania oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania na predmetnú verejnú súťaž na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť kópiu
platného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu podľa §
97 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač, ktorý
bude poskytovať služby preukázal: Zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač
k dispozícii na poskytnutie služieb. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo osobou oprávnenou konať v
jeho mene. Požadovaná špecifikácia bude obsahovať:
— názov stroja alebo mechanizmu,
— typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby,
— počet kusov.
Na uskutočňovanie prác je potrebné disponovať predmetnou technikou alebo ekvivalentnou technikou:
— nákladné vozidlo konštrukčne a technicky spôsobilé vykonať vývoz PPK typu MOLOK s objemom 5m3
vrátane, s prihliadnutím na umiestnenie nádob pod úrovňou povrchu, mimo cesty a vzhľadom na celkovú
prístupnosť k PPK. Základnými požiadavkami na vozidlo sú:
Vybavenie hydraulickou rukou,
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S uzatvoreným priestorom pre ZKO, dostatočným utesnením priestoru pre ZKO, aby neznečisťovalo
komunikáciu svojím obsahom,
Vybavenie GPS systémom.
Údaje o strojovom a technickom vybavení v ponuke uchádzača je nutné preukázať kópiou technického
osvedčenia od vozidla, fotodokumentáciou alebo iným osvedčením od zariadenia alebo zmluvou o prenájme/
výpožičke zariadení, zmluvou o budúcej zmluve o prenájme/výpožičke strojového a technického vybavenia
alebo kúpnou zmluvou prípadne prehľadom odpisového majetku alebo inventárnymi kartami majetku, ktoré
obsahujú verejným obstarávateľom požadované údaje strojového a technického vybavenia.
Hospodársky subjekt/uchádzač môže v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym
dokumentom (ďalej len JED). JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu/uchádzača, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, - poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil
JED-om.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov je podrobne rozpísaná v súťažných podkladoch.
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 14/04/2020
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 06/05/2020
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 14/04/2020
Miestny čas: 12:30
má byť:
Dátum: 06/05/2020
Miestny čas: 12:30
VII.2)

Ďalšie dodatočné informácie:
Potreba korigenda k predmetnému verejnému obstaraniu vznikla na základe žiadosti o nápravu, predloženú
záujemcom.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že na základe žiadosti o nápravu boli upravené súťažné podklady vrátane
prílohy č. 4 - Návrh zmluvy.
Kompletné súťažné podklady sú zverejnené na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/
dokumenty/425427
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