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Výzva na predkladanie žiadosti o účasť 

vo verejnom ponukovom konaní - kvalifikácia 

Predmet verejného ponukového konania: 

„Odpredaj zhodnotiteľného kovového materiálu z vyraďovania“ 

V Bratislave, dňa 14.02.2019 
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1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA

Názov organizácie: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

IČO: 35 946 024

Sídlo organizácie: Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Tassy, e-mail: tassy.robert@javys.sk, tel.č.: +421 33 531 5570

2. PREDMET VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA 

2.1 Názov predmetu verejného ponukového konania: „Odpredaj zhodnotiteľného kovového materiálu 

z vyraďovania“. 

2.2 Stručný opis predmetu verejného ponukového konania 

Predmetom verejného ponukového konanie je odpredaj zhodnotiteľného kovového materiálu 

z vyraďovania jadrových zariadení v Jaslovských Bohuniciach v období rokov 2019 až 2025. Celkové 

predpokladané množstvo zhodnotiteľných kovových materiálov za uvedené obdobie je 46 956 ton 

(cca 60 % z tohto množstva bude prechádzať monitorovacím pracoviskom za účelom uvoľnenia 

do životného prostredia). Materiály budú predávajúcim (prípadne jeho zmluvným partnerom) 

triedené podľa zloženia do 8 základných skupín (viď nižšie uvedená tabuľka). Uvádzané množstvá 

zhodnotiteľných materiálov majú len orientačný charakter, nie sú pre predávajúceho záväzné. 

Samotný postup realizácie odpredaja zhodnotiteľného kovového materiálu od vyhlasovateľa 

(ďalej v texte  „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) smerom ku víťazovi verejného 

ponukového konania (ďalej v texte „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) bude  v základnej 

schéme prebiehať nasledovne: 

- Predávajúci (prípadne jeho zmluvný partner) bude triediť zhodnotiteľný materiál, vznikajúci z 

demontáže zariadení/demolácie objektov, do 8 skupín (viď nižšie uvedená tabuľka).

- Predávajúci požiada kupujúceho o pristavenie potrebného počtu stanovených obalových foriem 
(kontajnerov, napr. typu ABROLL) na stanovené miesto v rámci areálu predávajúceho v 

Jaslovských Bohuniciach a v stanovenom termíne.

- Kupujúci, v niektorých prípadoch predávajúci (prípadne jeho zmluvný partner) naplní obalové 
formy (kontajnery) zhodnotiteľným materiálom, triedeným do 8 skupín, pre každú skupinu 
osobitný kontajner. Materiál príslušnej skupiny, pochádzajúci z monitorovacieho pracoviska JE 

V1 a z monitorovacieho pracoviska JE A1 musí byť zhromažďovaný v osobitných kontajneroch 
pre JE V1 a osobitne pre JE A1.

- Predávajúci zabezpečí radiačné zmonitorovanie materiálu, ktorý po nap lnení kontajnera 

odvezie kupujúci svojimi prostriedkami do Zberného dvora v areáli predávajúceho, kde 

predávajúci zabezpečí odváženie naplnených kontajnerov. Po odvážení a kontrole môže 

kupujúci odviesť kontajner nákladným autom cez nákladnú vrátnicu von z areálu 

predávajúceho.

- V prípade použitia železničnej dopravy kupujúci po radiačnom zmonitorovaní predávajúcim 
naplní vagón. Následne ho kupujúci za prítomnosti strážnej služby zapečatí. Predávajúci 

následne zabezpečí jeho zváženie na svojej certifikovanej  koľajovej váhe. 
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- Podkladom pre fakturáciu bude vážny lístok z certifikovanej váhy na Zbernom dvore resp. vážny 

lístok z certifikovanej železničnej váhy na železničnej vlečke predávajúceho. 

- Z účelom poskytnutia odplatných protiplnení predávajúci uzatvorí s kupujúcim pre tento účel 

samostatnú zmluvu (zmluvy) pričom táto zmluva bude uzavretá bez zbytočného odkladu  

po uzavretí tejto rámcovej kúpnej zmluvy na predaj zhodnotiteľných kovových materiálov a týka 

sa predovšetkým:  

• Prenájmu plochy  

Kupujúci je povinný prenajať si od predávajúceho manipulačnú plochu o výmere  

cca 1 692 m2 za účelom odvozu železného šrotu  železničnou dopravou, prípadne za účelom 

ďalšej fragmentácie väčších kusov materiálu, otvorenú manipulačnú plochu vo vnútri areálu 

JE V1, v blízkosti železničnej vlečky. Predávajúci uzatvorí s kupujúcim pre tento účel 

samostatnú zmluvu o prenájme manipulačnej plochy, pričom nájomná zmluva bude 

uzavretá bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto rámcovej kúpnej zmluvy na odpredaj 

zhodnotiteľných kovových materiálov. 

 

• Poskytnutia elektrickej energie  

Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady určené meradlo, na základe ktorého budú 

merané a fakturované spotreby médií v zmysle cenníku predávajúceho na príslušné 

obdobie. 

 

• Vývozu železničnou vlečkou 

V prípade, že kupujúci využije službu predávajúceho – predávajúci zabezpečí manipuláciu 

s vagónmi, pristavenie vagónov a vývoz materiálu železničnou vlečkou z areálu elektrárne  

z a do prípojovej železničnej stanice Veľké Kostoľany.  

 

- Kupujúci bude povinný bezodkladne nahradiť každý naplnený kontajner prázdnym. 

- Predávajúci po skončení príslušného kalendárneho mesiaca vystaví faktúru na úhradu ceny  

za zhodnotiteľný kovový materiál odobratý v uplynulom mesiaci a zašle ju kupujúcemu. 

Fakturačná cena za odobraté množstvá jednotlivých druhov materiálov bude naviazaná  

na relevantné cenové indexy BDSV a LME podľa druhu materiálu, zverejnené za daný mesiac  

na webových stránkach BDSV a LME (t.j. fakturačná cena = množstvo odobratého materiálu  

v tonách za uplynulý mesiac x (príslušný cenový index za  uplynulý mesiac v EUR bez DPH mínus 

(-) marža kupujúceho v EUR bez DPH podľa cenovej ponuky, predloženej kupujúcim v ponukovom 

konaní, marža bude rovnaká počas celého trvania zmluvného vzťahu). 

- Kupujúci v zmluvne dohodnutej lehote uhradí faktúru za odobraté množstvo materiálu. 
 

Všetky činnosti a prostriedky potrebné k odvozu zhodnotiteľných kovových materiálov z areálu 

predávajúceho si musí zabezpečiť potenciálny záujemca sám a na vlastné náklady.  
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P.č. Zhodnotiteľný materiál Príklad 
Odhadované množstvá  

do roku 2025 

1. Železný šrot – Fe 

Časti zariadení a konštrukcií bez ohľadu 
na hmotnosť bez ohľadu na ich hrúbku 
a stav povrchu.  
Napr.: plechy, valcované a uzatvorené 
profily, potrubia, poklopy, masívne 
dvere, veľkorozmerové časti zariadení, 
ingoty, atď.  

31 385 ton 

2. Výstuž betónových 

konštrukcií 

Betonárska výstuž, roxory s celkovým 
obsahom nekovových materiálov ≤ 2% 13 159 ton 

3. Nehrdzavejúca oceľ 

(obsah Ni nad 10%) 

Časti zariadení vyrobené z nerezových 
ocelí triedy 17 a ekvivalent. 
Napr.: potrubia, výstelky, fragmenty 
nerezových nádrží, atď. 

1 052 ton 

4. Hliník, obsah Al ≥ 95 % 

Napr.: Al vodiče zbavené izolácie  
a nerovnorodých prvkov, plechy  
z izolácií potrubia, Al granulát  
zo spracovania el. káblov, atď. 

87 ton 

5. 
Ostatný hliník, obsah 
Al < 95 % 
(neseparované) 

Časti z el. komponent 
a technologických zariadení 
obsahujúcich Al.  

Napr.: elektroinštalácia, vypínače, 
zásuvky, svetlá, prístroje, výmenníky 
tepla, armatúry Al, atď. 

165 ton 

6. Meď, obsah Cu ≥ 95 % 

Napr.: Cu vodiče zbavené izolácie  
a nerovnorodých prvkov, Cu granulát 
zo spracovania káblov, atď. 

617 ton 

7. 
Nadrozmerný materiál 
(nad 1t, neseparovaný) 

Viac komponentný materiál nad 1t.  
Napr.: nádrže, zvarky, výmenníky 
s nerezovou plochou, časti 
technologických zariadení vyrobené 
z kombinovaných materiálov spravidla 
uhlíková oceľ- nerezová oceľ, kryty 
hermetických priestorov, atď. 

124 ton 

8. 
Ostatná meď, obsah 
Cu < 95 % 
(neseparované) 

Napr.: Cu výmenníky, elektromotory, 
transformátory, el. výzbroj rozvádzačov 
(obsahujúce aj časti z iných kovov), atď. 

367 ton 

 

3. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA 

3.1 Miesto realizácie predmetu verejného ponukového konania:  

Areál Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s., Jaslovské Bohunice   

 

3.2 Termín realizácie predmetu verejného ponukového konania:  

 Od podpisu rámcovej kúpnej zmluvy do 31.12.2025 
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4. NÁKLADY NA PONUKU

4.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť v predmetnom

verejnom ponukovom konaní, znáša potenciálny záujemca bez finančného nároku voči 

vyhlasovateľovi. 

4.2 Žiadosti o účasť doručené na adresu vyhlasovateľa v lehote na predkladanie ponúk, 

sa potenciálnym záujemcom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného ponukového 

konania. 

5. OZNAČENIE OBALU ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ

5.1 Potenciálny záujemca vloží ponuku do samostatnej obálky a označí ju údajmi: podľa bodu 5.2.

5.2 Na obálke musia byť uvedené nasledovné údaje:

5.2.1 názov a adresa vyhlasovateľa  uvedená v bode 6.1 tejto výzvy, 

5.2.2 názov a adresa záujemcu, 

5.2.3 heslo: „ŽOÚ vo VPK - Odpredaj zhodnotiteľného  kovového  materiálu - kvalifikácia“, 

5.2.4 nápis „Neotvárať“. 

6. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ VO VEREJNOM PONUKOVOM KONANÍ

6.1 Žiadosť o účasť vo verejnom ponukovom konaní je potrebné doručiť na adresu:

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Ing. Ľubomír Kovaľ 

Tomášikova 22 

821 02 Bratislava 

Ponuku je možno doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú adresu. 

6.2 Lehota na predkladanie žiadosti o účasť je  07.03.2019  do 12.00 hod

7. PRESKÚMANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ A DÔVODY NA VYLÚČENIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ Z VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ bude posudzovať platnosť požadovaných dokladov predložených v rámci žiadosti o účasť

v predmetnom verejnom ponukovom konaní - kvalifikácia, ktoré musia byť predložené ako originály

alebo úradne overené fotokópie originálov (okrem výpisu z registra partnerov verejného sektora,

ten nemusí byť úradne overený). V prípade ak požadovaný doklad nebude predložený ako originál

alebo úradne overená fotokópia alebo nebude z predloženého dokladu a súvisiacej dokumentácie

(napr. splnomocnenie) jednoznačné, že požadovaný doklad podpísala osoba resp. osoby oprávnené

konať za záujemcu alebo bude požadovaný doklad starší ako požaduje vyhlasovateľ alebo nebude

zrejmé z tohto dokladu jednoznačne preukázané splnenie požadovanej podmienky účasti alebo doklad

nebude predložený vôbec alebo nebude predložený doklad úplný alebo bude chýbať časť

požadovaných dokladov alebo nebude doklad predložený v slovenskom alebo českom jazyku  resp.

ak bude chýbať úradný preklad do jazyka slovenského (ak by bol doklad predložený v inom jazyku ako

slovenskom alebo českom) alebo z dokladu bude zrejmé, že záujemca nesplnil požadovanú podmienku

účasti, bude takémuto záujemcovi zaslané oznámenie o tej skutočnosti, že nesplnil požadované

podmienky účasti, na základe čoho nebol kvalifikovaný na zaslanie súťažných podkladov.
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8. OBSAH ŽIADOSTI O ÚČASŤ – POŽADOVANÉ PODMIENKY ÚČASTI

Požadované podmienky účasti 

Verejného ponukového konania na odpredaj zhodnotiteľných kovových materiálov sa môže zúčastniť len ten 

záujemca, ktorý spĺňa nižšie uvedené podmienky účasti:  

8.1 Podmienka účasti č. 1: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu verejného ponukového 

konania. 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 1: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 1 predložením živnostenského listu alebo 

výpisom z obchodného registra alebo iným relevantným dokladom preukazujúcim oprávnenie realizovať 

predmet verejného ponukového konania. Doklad preukazujúci oprávnenie realizovať predmet verejného 

ponukového konania, nemôže byť starší ako 30 kalendárnych dní ku dňu, v ktorom uplynie lehota 

na predkladanie žiadosti o účasť v  predmetnom verejnom ponukovom konaní. 

8.2 Podmienka účasti č. 2: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, 

ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, 

zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti 

na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní, verejnom ponukovom konaní a verejnej dražbe. 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 2: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienok účasti  č. 2 predložením výpisu z registra trestov 

vydaného na záujemcu teda na právnickú osobu, výpisu resp. výpisov z registra trestov všetkých relevantných 

osôb (podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, resp. iného relevantného 

dokumentu, ktorý predložil záujemca v rámci preukázania splnenia podmienky účasti č. 1). Výpis resp. výpisy 

z registra trestov musia byť predložené za všetky požadované osoby. Výpis resp. výpisy z registra 

trestov nemôžu byť staršie ako 30 kalendárnych dní  ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie žiadosti 

o účasť v  predmetnom verejnom ponukovom konaní.

8.3 Podmienka účasti č. 3: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 

poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  
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Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 3: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienok účasti  č. 3 predložením potvrdení od všetkých 

zdravotných poisťovní, ktoré pôsobia v krajine sídla záujemcu a Sociálnej poisťovne resp. inej oprávnenej 

inštitúcie, ktorá vydáva takéto potvrdenie v krajine sídla záujemcu.  Požadované doklady nemôžu byť staršie 

ako 30 kalendárnych dní  ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie žiadosti o účasť v  predmetnom 

verejnom ponukovom konaní. 

8.4 Podmienka účasti č. 4: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 4: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 4 predložením potvrdenia miestne príslušného 

daňového úradu resp. inej oprávnenej inštitúcie, ktorá vydáva takéto potvrdenia v krajine sídla záujemcu. 

Požadovaný doklad, nemôže byť starší ako 30 kalendárnych dní ku dňu, v ktorom uplynie lehota 

na predkladanie žiadosti o účasť v  predmetnom verejnom ponukovom konaní. 

8.5 Podmienka účasti č. 5: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je 

v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 5: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 5 predložením potvrdenia vydaného príslušným 

súdom resp. inej oprávnenej inštitúcie, ktorá vydáva takéto potvrdenia v krajine sídla záujemcu. Požadovaný 

doklad resp. doklady, nemôžu byť staršie ako 30 kalendárnych dní ku dňu, v ktorom uplynie lehota 

na predkladanie žiadosti o účasť v  predmetnom verejnom ponukovom konaní. 

8.6 Podmienka účasti č. 6: 

Záujemca musí potvrdiť tú skutočnosť, že sa nedopustil  v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia tohto 

verejného ponukového konania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená 

sankcia.  

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 6: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 6 predložením čestného vyhlásenia, 

nie staršieho ako 30 kalendárnych dní ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie žiadosti o účasť 

v  predmetnom verejnom ponukovom konaní, ktoré bude obsahovať všetky požadované skutočnosti uvedené 

v podmienke účasti č. 6, ktoré bude podpísané osobou resp. osobami, ktorá je resp.  sú oprávnené konať 

v mene záujemcu (podľa dokladu predloženého v rámci podmienky účasti č. 1). 
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8.7 Podmienka účasti č. 7: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že je schopný plniť svoje finančné záväzky za obdobie posledných 

troch kalendárnych rokov (2016, 2017 a 2018) a nebol v tomto požadovanom období v nepovolenom debete, 

v prípade splácania úveru, vyjadrenie, že dodržuje splátkový kalendár a že nemá blokáciu účtu v súvislosti  

s exekučným konaním.  

 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 7: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 7 predložením vyjadrenia banky alebo 

zahraničnej banky o schopnosti záujemcu plniť svoje finančné záväzky. Vyhlasovateľ požaduje takéto 

vyjadrenie od každej banky, v ktorej má záujemca vedený účet. V prípade, ak sa banka vyjadrí, že záujemca 

je v nepovolenom debete alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že záujemca nedodržuje splátkový 

kalendár, je potrebné aby záujemca doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. V prípade,  

ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia záujemcu nebude zrejmé, že záujemca  

je schopný plniť svoje finančné záväzky, bude záujemca z tohto verejného ponukového konania vylúčený. 

Záujemca je povinný predložiť vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má záujemca vedený účet (resp. mal 

v posledných troch rokoch vedený účet) a záujemca zároveň predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou 

resp. osobami, ktorá je resp.  sú oprávnené konať v mene záujemcu (podľa dokladu predloženého v rámci 

podmienky účasti č. 1), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet (vymenuje všetky banky) 

a že nemá vedený účet v inej banke (ani v Slovenskej republike a ani v zahraničí).  

 

 

8.8 Podmienka účasti č. 8: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že má skúsenosti  pri realizovaní  rovnakých alebo podobných 

plneniach, ako je predmet verejného ponukového konania za predchádzajúce tri kalendárne roky (2016, 2017 

a 2018), pričom záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že  v každom kalendárnom roku (2016, 2017 a 2018) 

realizoval rovnaké alebo podobné plnenia ako je predmet verejného ponukového konania minimálne 

v objeme 1 milión EUR bez DPH (za každý požadovaný kalendárny rok). 

 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 8: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 8 predložením potvrdení od zmluvných 

partnerov, s ktorými má alebo mal záujemca uzavretý zmluvný vzťah na rovnaké alebo podobné plnenie  

ako je predmet verejného ponukového konania. Požadované potvrdenia musia obsahovať najmä tieto údaje: 

a) Údaje o zmluvnom partnerovi (minimálne názov, sídlo a IČO zmluvného partnera). 

b) Stručný opis predmetu plnenia, z ktorého musí byť zrejmé, že išlo o rovnaké alebo podobné plnenie 

ako je predmet verejného ponukového konania. 

c) Termín realizácie plnenia (tak, aby bolo jednoznačne identifikované, v ktorom kalendárnom roku 

bolo plnenie realizované vzhľadom na požiadavku vyhlasovateľa, že požadované potvrdenia sa musia 

vzťahovať výlučne na kalendárne roky 2016, 2017 a 2018.  

d) Objem realizovaných plnení v EUR bez DPH tak, aby bol jednoznačne identifikovaný objem plnení 

v EUR bez DPH za každý požadovaný kalendárny rok (2016, 2017 a 2018), t.j. vyhlasovateľovi musí 

byť zrejmé, na ktorý požadovaný kalendárny rok sa potvrdený objem plnení vzťahuje. 

e) Vyjadrenie zmluvného partnera o plnení, t.j. či činnosti vykonávané záujemcom boli realizované 

v dohodnutých termínoch a v požadovanej kvalite, t.j. potvrdenie musí obsahovať textáciu, z ktorej 

bude zrejmé, že záujemca vykonával plnenia riadne, v dohodnutých termínoch a v požadovanej 

kvalite, v súlade s uzavretým zmluvným vzťahom. 
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f) Meno, priezvisko, funkcia, e-mail a tel. číslo na osobu, ktorá vystavila potvrdenie pre záujemcu 

a doklad preukazujúci tú skutočnosť, že táto osoba bola oprávnená vystaviť takéto potvrdenie  

za zmluvného partnera záujemcu.  

 

Požadované potvrdenia musia byť za každý kalendárny rok (2016, 2017 a 2018) v minimálnom objeme  

1 milión EUR bez DPH. Ak má záujemca potvrdenie vystavené v inej mene ako EUR do úvahy sa bude brať 

platný kurz ECB zo dňa vyhlásenia tohto verejného ponukového konania. Záujemca spôsob prepočtu 

zdokumentuje podľa vyššie uvedeného a predloží ako súčasť dokumentov v rámci svojej žiadosti o účasť 

v predmetnom verejnom ponukovom konaní. 

 

 

8.9 Podmienka účasti č. 9: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že vlastní obalové formy (kontajnery) napr. typu ABROLL 

s minimálnou nosnosťou 15 ton v počte minimálne 20 ks pričom minimálne 8 ks z toho je uzamykateľných. 

 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 9: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 9 predložením relevantného dokladu resp. 

dokladov (napr. nadobúdacia faktúra, výpis hnuteľného majetku záujemcu a pod.), z ktorých bude vyplývať 

tá skutočnosť, že záujemca nadobudol do svojho majetku predmetné obalové formy (kontajnery) a čestné 

vyhlásenie o tej skutočnosti, že v prípade, že sa stane záujemca víťazom verejného ponukového konania budú 

tieto obalové formy (kontajnery) k dispozícii počas celej realizácie predmetu verejného ponukového konania. 

Čestné vyhlásenie nemôže byť staršie ako 30 kalendárnych dní ku dňu, v ktorom uplynie lehota  

na predkladanie žiadosti o účasť v  predmetnom verejnom ponukovom konaní, ktoré bude obsahovať všetky 

požadované skutočnosti uvedené v podmienke účasti č. 6, ktoré bude podpísané osobou resp. osobami, ktorá 

je resp.  sú oprávnené konať v mene záujemcu (podľa dokladu predloženého v rámci podmienky účasti č. 1). 

 

 

8.10 Podmienka účasti č. 10: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že disponuje dostatočnou finančnou silou a ekonomickou 

stabilitou.  

 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 10: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 10 predložením relevantných dokladov 

(súvaha, výkaz ziskov a strát resp. iné relevantné doklady z ktorých je možné vypočítať čistý pracovný 

kapitál) za už uzavreté hospodárske roky 2016 a 2017. Posudzovaná bude výška čistého pracovného  

kapitálu  záujemcu, ktorá musí byť v minimálnej výške 300 000,- EUR. Čistý pracovný kapitál = (peniaze + 

pohľadávky + zásoby) - krátkodobé záväzky. 

 

 

8.11 Podmienka účasti č. 11: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 
v minimálnej výške 500 000,- EUR. 
 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 11: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 11 predložením úradne overenej fotokópie 

zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu v minimálnej výške 500 000,- EUR. 
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8.12 Podmienka účasti č. 12: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že je právoplatne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. 
 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 12: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 12 predložením výpisu z registra partnerov 

verejného sektora. 

 

 

8.13 Podmienka účasti č. 13: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že má zavedený systém manažérstva kvality. 
 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 13: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 13 predložením certifikátu systému 

manažérstva kvality vydaného nezávislou oprávnenou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem  

na systém manažérstva kvality. 

 

 

8.14 Podmienka účasti č. 14: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že má zavedený systém environmentálneho manažérstva. 
 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 14: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 14 predložením platného certifikátu vydaného 

nezávislou oprávnenou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem na systém environmentálneho 

manažérstva. 

 

 

8.15 Podmienka účasti č. 15: 

Záujemca musí preukázať tú skutočnosť, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 
 

Požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti č. 15: 

Záujemca je povinný preukázať splnenie podmienky účasti č. 15 predložením platného certifikátu vydaného 

nezávislou oprávnenou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem na systém manažérstva 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9. ZASLANIE VÝZVY NA PREDLOŽENIE PONUKY (PO ČASTI  KVALIFIKÁCIA) 

 

Všetci záujemci, ktorí splnia požadované podmienky účasti budú následne vyzvaní na predloženie cenovej 

ponuky v rámci predmetného verejného ponukového konania. Záujemcom, ktorí nesplnia požadované 

podmienky účasti, bude zaslané oznámenie o  skutočnosti, že nesplnili požadované podmienky účasti,  

čo znamená, že im nebude zaslaná výzva na predloženie ponuky. 


