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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Piešťany
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765356
Email: ingrid.lickova@piestany.sk
Fax: +421 33838776544
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.piestany.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.6)
II.1.7)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Piešťany
Referenčné číslo: 3784/2020/OIaMM/34757
Hlavný kód CPV
90511000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a ich vytriedenými zložkami, t. j.
zber, preprava a nakladanie s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na území mesta
Piešťany vrátane mestskej časti Kocurice.
Uvedené služby musia byť vykonávané na území mesta Piešťany v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
vyplývajúcou zo zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a súvisiacich právnych predpisov.
Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
11 915 796,75 EUR bez DPH
OPIS
Dodatočné kódy CPV
90510000-5
90511100-3

II.2.3)

II.2.4)

90512000-9
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Piešťany vrátane miestnej časti Kocurice
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a ich vytriedenými zložkami, t. j.
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zber, preprava a nakladanie s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na území mesta
Piešťany vrátane mestskej časti Kocurice.
Uvedené služby musia byť vykonávané na území mesta Piešťany v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
vyplývajúcou zo zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a súvisiacich právnych predpisov.
Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)

OPIS
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 144-354886

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
V.2)
V.2.1)
V.2.2)

V.2.3)

V.2.4)

V.2.5)

ZADANIE ZÁKAZKY
Dátum uzatvorenia zmluvy
28.09.2020
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Názov a adresa dodávateľa
Marius Pedersen, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34115901
Opatovská 1735 , 911 01 Trenčín
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Email: oskova.d@mariuspedersen.sk
Dodávateľom je MSP: Áno
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti:
11 915 796,75 EUR bez DPH
Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 25
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky: zneškodnenie odpadu skládkovaním

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Celková cena zákazky: 14.127.956,10 EUR vrátane DPH, pričom v celkovej cene je aj zákonný poplatok za uloženie na
skládku, ktorý je oslobodený od DPH.
Vzhľadom na to, že ponuku predložil 1 uchádzač, podľa § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s
bodom A.3.6 súťažných podkladov, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie
zúčastnil len jeden uchádzač.
Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie - súčasťou zákazky je aj
1./ zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu (odpadu z údržby zelene) do prevádzky Kompostáreň mesta
Piešťany
2./ zber a preprava biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
3./ vývoz separovaného zberu
POSTUPY PRESKÚMAVANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
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VI.4.4)

VI.5)

Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2020
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