
Cenový prieskum na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 

V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame o zaslanie 

cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom „Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou 

odpadovou vodou do ČOV pre DSS Borský Svätý Jur“ 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom 

Jure 

Sídlo: Hviezdoslavova 264, 908 79  Borský Svätý Jur  

Štatutárny zástupca: Mgr. Ingrid Opalková, riaditeľka   

IČO: 00655538         

DIČ: 2021049668           

Tel.: 034/77 470 82            

E-mail: opalkova.ingrid@zupa-tt.sk       

Internetová stránka: www.dssborskysvatyjur.sk   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica    

Číslo účtu.: 7000492713/8180        

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Monika Chudíková 

Telefón: 034/77 470 82 

Email: chudikova.monika@zupa-tt.sk        

 

2. Špecifikácia predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky „Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV pre DSS 

pre dospelých v Borskom Svätom Jure“ je poskytovanie služieb na čistenie a vývoz žúmp so 

splaškovou odpadovou vodou na zhodnotenie do ČOV v zmysle zákona  č. 364/2004 Z. z. 

o vodách a priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona, ktorou je použitá voda 

z DSS pre dospelých, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v DSS, z kúpeľní, 

stravovacieho zariadenia a podobne. 

 

Vývoz fekálií sa bude vykonávať z priestorov DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure. 

 

Umiestnenie žúmp:  

- v záhrade o objeme 30 m³ 

- pri kuchyni o objeme 20 m³ 

 

Predpokladané množstvo vývozu fekálií na ČOV ročne 2 300 m³. 

 

Spoločný slovník obstarávania: 90440000-3 – vývoz fekálií 

 

3. Miesto a termín plnenia zákazky: 

Miesto: DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure 

Termín poskytovania služieb: 01.04.2021 – 31.03.2023 

 

 



4. Spôsob predloženia cenovej ponuky 

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť na adresu: Domov sociálnych služieb pre 

dospelých, Hviezdoslavova 264, 908 79  Borský Svätý Jur, v zalepenej obálke s heslom 

„Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV pre DSS Borský Svätý Jur - 

NEOTVÁRAŤ“. 

 

Formulár cenová ponuka je prílohou tejto výzvy. 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 23.03.2021 do 10.00 hod.  

 

5. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti uchádzačov: 

 

a) Cenová ponuka v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 

b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v    

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený 

poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných 

portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného 

registra. 

 

- Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v    

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – nemá uložený 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného 

vyhlásenia podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy 

 

d) Návrh zmluvy o poskytovaní služieb – Príloha č. 4 tejto výzvy 

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom. 

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na 

plnenie kritéria). 

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jedom vyhotovení ako 

súhlas s predloženými obchodnými podmienkami. 

 

e) Osobitné splnenie podmienok: 

- Uchádzač je povinný v ponuke predložiť uzatvorenú zmluvu s ČOV, v ktorej bude 

uvedené, že mu ČOV odoberie ročne na zhodnotenie min. 2 300 m³ kalu. Túto 

povinnosť prevádzkovateľovi ukladá zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a priestupkoch 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Bez uzatvorenia 



zmluvy s ČOV, verejný obstarávateľ uchádzača zo súťaže vylúči aj v prípade, že bude 

jeho cenová ponuka najnižšia a to z dôvodu, že nebude mať kde vytiahnutý kal zo žúmp 

vyvážať na zhodnotenie. 

- Úspešný uchádzač do ponuky musí predložiť doklad, že vlastní motorové vozidlo 

s obsahom cisterny objemom min. 10m³, alebo čestné vyhlásenie, že na čistenie žúmp 

a vývoz do ČOV bude používať vozidlo s cisternou o objeme min. 10m³. V prípade, že 

uchádzač nemá vozidlo s objemom cisterny min. 10m³ môže sa súťaže zúčastniť, 

nebude zo súťaže vylúčený, ale len v prípade jednorazového vývozu nasledovne: 

jednotková cena stanovená pre vývoz 10 m³ / 10 x skutočne vyvezený objem menší ako 

10 m³.   

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, prekladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. 

 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva). 

 

7. Vyhodnotenie cenových ponúk: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená z predložených cenových ponúk ako 

priemerná cena za poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky v Eur bez DPH. 

Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude stanovená na základe predložených 

cenových ponúk, nepresiahne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša 

ponuka bude zároveň slúžiť pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ zároveň vykoná 

výber dodávateľa na základe kritéria: 

- Najnižšia cena za poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky v Eur s DPH 

(ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke) 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za poskytnutie 

služieb v Eur s DPH. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní. 

  

8. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa. Splatnosť 

faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z preložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, zároveň si vyhradzuje právo 

nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu 

zákazky – ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky 

účasti, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

 

Prílohy: 

Formulár – Cenová ponuka 

Čestné vyhlásenie 

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

Návrh zmluvy o poskytovaní služieb 

 

 

 



V Borskom Svätom Jure, dňa 09.03.2021 

...................................................................   

               Mgr. Ingrid Opalková 

             riaditeľka DSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Príloha č. 1 

 

C E N O V Á  P O N U K A 

 

Predmet obstarávania: Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV pre 

DSS Borský Svätý Jur 

 

 

Uchádzač: 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov:   ................................................................................................................. 

Adresa:  ................................................................................................................. 

IČO:   ................................................................................................................. 

Telefón:  ................................................................................................................. 

 

Zoznam položiek Celková cena bez 

DPH v Eur 

DPH v Eur Celková cena 

s DPH v Eur 

    

    

Cena celkom za poskytnutie 

služieb, ktoré sú predmetom 

zákazky 

   

 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím služieb. 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

 

V ............................., dňa ........................ 

 

 

         ......................................................................... 

    podpis a pečiatka uchádzača 

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,            

resp. živnostenskom registri) 



           Príloha č. 2 

 

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet obstarávania: Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV pre 

DSS Borský Svätý Jur 

 

 

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ............................................ 

 

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“.  

 

 

 

 

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

           

............................................................. 

         podpis a pečiatka uchádzač  

(v súlade so zápisom v obchodnom 

registri, resp. v živnostenskom registri)             

 

 



Príloha č. 3 

 

Č E S T N É  V Y H L Á S E N I E 

o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

Predmet obstarávania: Čistenie a vývoz žúmp so splaškovou odpadovou vodou do ČOV pre 

DSS Borský Svätý Jur 

 

 

Uchádzač ............................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ............................................ 

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 

k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži, 

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

  

 

 

 

V ............................, dňa ..................... 

 

 

 

           

............................................................. 

         podpis a pečiatka uchádzač  

(v súlade so zápisom v obchodnom 

registri, resp. v živnostenskom registri)             



Príloha č. 4 

Návrh zmluvy 

Zmluva o poskytovaní služieb č. ... / 2021 

 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ 

Objednávateľ:  Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom   Jure 

Sídlo:   Hviezdoslavova 264, 908 79  Borský Svätý Jur 

Právna forma:  Rozpočtová organizácia 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ingrid Opalková 

IČO:    00655538 

DIČ:    2021049668 

IČ DPH:  Nie sme platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0049 2713 

Telefón:   034/77 470 82 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Poskytovateľ 

Objednávateľ:   

Sídlo:    

Právna forma:   

Štatutárny zástupca:  

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH:   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Telefón:   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb na čistenie a vývoz žúmp so splaškovou 

odpadovou vodou do ČOV pre DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure, ktorou je 

použitá voda z DSS pre dospelých, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností 

(práčovňa, kúpeľňa, stravovacie zariadenie .. ) 

 

2. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať na základe tejto zmluvy čistenie žúmp 

a vývoz odpadových vôd zo žúmp do ČOV .... v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. 



o vodách a priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákona) a zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákona, ktoré sa nachádzajú: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom 

Svätom Jure, Hviezdoslavova 264, 908 79  Borský Svätý Jur. 

 

3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poskytovateľ. 

 

Čl. 3 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2021 do 31.03.2023. Zmluvu možno 

rozviazať dohodou strán k určitému dňu písomnou formou. Možno ju tiež rozviazať aj 

výpoveďou. Výpoveď musí byť daná písomne a musí byť doručená druhej zmluvnej 

strane. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým kalendárnym dňom 

nasledujúceho mesiaca po jej doručení. 

 

Čl. 4 

Cena za vykonané služby 

 

1. Cena za poskytovanie predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy, je stanovená na 

základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy, 

a v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, a to 

nasledovne:  

Cena bez DPH: .......... EUR (slovom: ...... EUR) 

DPH 20%:  .......... EUR (slovom: ...... EUR) 

Cena s DPH:  .......... EUR (slovom: ...... EUR) 

 

2. Cena za vytiahnutie zo žumpy, prepravu a vyčistenie splaškovej vody za jeden vývoz 

do ČOV cisternou o objeme min. 10m³ ...... € bez DPH. 

 

3. V prípade jednorazového vývozu cisternou menšieho objemu ako 10m³ sa cena za tento 

vývoz bude účtovať nasledovne: 

Jednotková cena stanovená pre vývoz 10m³ / 10 (podľa čl. 4, ods. 2 zmluvy) x skutočne 

vyvezený objem menší ako 10m³. 

 

4. Poskytovateľ bude na základe odovzdaných a odsúhlasených pracovných listov vrátane 

potvrdenia z ČOV ..... o vývoze odpadových vôd na zhodnotenie fakturovať vykonané 

práce najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi. Prílohou faktúry 

bude: záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy s vypísanými údajmi o preprave 

(kilometrovné, čas nakládky, vykládky, miesto vývozu a počet vyvezených žúmp), 

sprievodný list odpadu – originál potvrdenie o vývoze odpadových vôd zo žúmp na 

ČOV z každého vývozu s uvedením odvedeného množstva pre každý jeden vývoz. 

V každom potvrdení musí byť uvedený producent a podpísaná zodpovedná osoba 

producenta odpadových vôd. 

 

5. Faktúra nesmie mať lehotu splatnosti kratšiu ako 30 dní od doručenia objednávateľovi. 

 



6. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru. Úhrada bude realizovaná výhradne 

bezhotovostne.   

 

Čl. 5 

Rozsah a spôsob plnenia 

 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že prevádzkovateľ bude vykonávať čistenie žúmp 

a vývoz žúmp na zneškodnenie v zariadení ČOV .....  

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu zabezpečí vývoz odpadových 

vôd zo žúmp do zariadenia ČOV v termínoch dohodnutých s objednávateľom. 

3. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať vývoz splaškových vôd zo žúmp na ČOV 

s vozidlom, ktoré má objem cisterny min. 10m³. 

4. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu základných údajov 

o pôvodcoch odpadov, o množstve a znehodnotení odpadov v zariadení ČOV ...  

5.  Prevádzkovateľ zaznamená rozsah vykonaných prác do Pracovného listu“- záznamu 

o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, ktorý následne podpíšu zástupca 

prevádzkovateľa a zástupca objednávateľa, čím potvrdia rozsah vykonaných prác. 

 

Čl. 6 

Kontrola odpadov vôd 

 

1. Splaškové vody nesmú obsahovať látky, ktoré nie sú splaškovými vodami alebo škodia 

prevádzke ČOV (oleje, fenoly, riedidlá, postrekové látky, vody obsahujúce kovy, atď.). 

V prípade odôvodnených pochybností o kvalite odpadových vôd preukazuje 

objednávateľ kvalitu odpadových vôd chemicko-biologickým rozborom.  

2. Ak je podozrenie, že do zariadenia ČOV ... boli dodané zakázané látky, obsluha ČOV 

vykoná odber vzoriek za prítomnosti objednávateľa a starostlivo ich označí a odovzdá 

na rozbor. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.03.2023.Nadobúda platnosť dňom jej 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na web stránke 

objednávateľa. 

2. Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať len písomnou formou. Výpovedná 

lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výpovede, 

ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. 

3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomne, formou dodatku k tejto zmluve po dohode 

oboch zmluvných strán. 

4.  Táto zmluva je uzatvorená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre každú zmluvnú  

stranu. 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nie sú 

si vedomí žiadnych prekážok, ktoré by bránili ich platnému uzavretiu.   

 

V Borskom Svätom Jure, dňa ..........   V .................., dňa ..........  

 

Za odberateľa:      Za poskytovateľa: 

Mgr. Ingrid Opalková 

      riaditeľka DSS 


