Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen




Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo

Vybavuje/
Mgr. Turanská/ 183

Zvolen
8.3.2018

Vec:
Odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín výzva na predloženie cenových ponúk
Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen mieni v roku 2018 uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služby
na odber a odvoz popolčeka získaného ťažbou z odkaliska, pričom obstarávateľ požaduje
predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, ktorá je predmetom obstarávania.
Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c)
a a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade
s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe
vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
1. Identifikácia obstarávateľa:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen
IČO: 360 52 248
IČ DPH : SK2020070030
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758

Kontaktná osoba:

Mgr. Ľudmila Turanská, referent MTZ a VO
tel.: 045 2424 183, 0918 862 417
e-mail: turanska@zvtp.sk

Štatutárny zástupca:

Ing. Jozef Pobiecký, predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinský, člen predstavenstva

Osoba oprávnená k rokovaniu:

Ing. Jozef Pobiecký, generálny riaditeľ
RNDr. Miroslav Duplinský, riaditeľ úseku výroby
a obchodu s elektrinou
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V technických veciach:

Ing. Jozef Petrinec, zástupca riaditeľa úseku výroby
a obchodu s elektrinou

2. Typ zmluvy:

Zmluva o poskytnutí služby

3. Miesto dodania služby:

Zvolenská teplárenská, a.s.

4. Termín výkonu činnosti:
Začiatok:
Ukončenie:

od 16.4.2018
najneskôr do 15.6.2018

5. Popis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je služba – odber a odvoz tuhých zvyškov po spaľovaní t.j. popolčeka
z elektrostatických odlučovačov a škvary z vodných uzáverov spaľovacích komôr kotlov K01
a K02, a to získaného ťažbou z odkaliska popolovín (katalógové číslo: 10 01 02 - popolček z uhlia,
10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov, 10 01 03 - popolček z rašeliny a /neupraveného/dreva
a 19 09 02 – kaly z čírenia vody). Popolček vzniká po spoluspaľovaní hnedého energetického uhlia
a biomasy a je uložený na bočnej hrádzi odkaliska popolovín. Popolček je možné využiť ako
vhodnú alternatívu náhrady zeminy pre použitie na zásyp a obsyp pri výstavbe inžinierskych sietí,
resp. ako materiál pre rekultivácie území a prázdnych lomov, alebo ako druhotnú surovinu, resp.
palivo pri výrobe stavebných materiálov. V popolčeku sa môžu nachádzať malé zvyšky zo
zemného obsypu hrádze.
Odber popolčeka sa bude vykonávať na určenom nakladacom mieste na odkalisku popolovín
Zvolenskej teplárenskej, a.s. z voľne nasypanej hromady popolčeka.
Váženie odobratého popolčeka sa bude vykonávať u objednávateľa, resp. na inej kalibrovanej
váhe s možnosťou preukázania certifikátu (metrologickej skúšky). Objednávateľ požaduje od
poskytovateľa dokladovanie denného odvozu popola (váha, EČV a typ vozidla, čas odvozu, meno
vodiča). V prípade váženia odobratého popolčeka na inej certifikovanej váhe ako u objednávateľa
umožní poskytovateľ služby možnosť vykonania kontrolného merania odvážaného nákladu
(popolčeka). Súčasťou predmetu obstarávania je aj priebežné čistenie príjazdovej cesty a plochy
nakladacieho priestoru nakladačom od napadaného popolčeka poskytovateľom služby. Po
ukončení denného odberu popolčeka poskytovateľ služby na vlastné náklady vyčistí príjazdovú
cestu a priestor okolo nakladacej rampy.
Odber popolčeka sa bude vykonávať v termíne od uzatvorenia zmluvy (nie skôr ako od
16.4.2018) do 15.6.2018 s tým, že zmluvné množstvo popolčeka musí byť poskytovateľom služby
odobraté a odvezené v uvedenom období.
Predpokladaný celkový rozsah poskytovanej služby je 5 000 t.
Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo počas termínu plnenia priebežne monitorovať
a kontrolovať miesto uloženia popolčeka.
V prípade potreby spresnenia informácií o predmete plnenia a rozsahu vykonávanej služby bude
záujemcom umožnená obhliadka miesta nakládky popolčeka na odkalisku, najneskôr však do
21.3.2018.
Prosíme záujemcov o obhliadku, aby sa vopred nahlásili mailom na adresu turanska@zvtp.sk
6. Variantné riešenie:
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7. Možnosť rozdelenia ponuky:

ponuku nie je možné rozdeliť - uchádzač predkladá ponuku na
odber celkového predpokladaného množstva popolčeka

8. Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
Doklady osvedčujúce osobné postavenie uchádzača
8.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v predmete zodpovedajúcemu predmetu
obstarávania (aktuálny výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, nie starší ako
tri mesiace).
8.2 Uchádzač predloží čestné prehlásenie o tom, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na
daniach.
8.3 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
8.4 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že súhlasí s podmienkami výberového konania.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre
verejné obstarávanie, nie je povinný predložiť doklady uvedené v bodoch 8.1. až 8.3.
Takýto uchádzač uvedie v ponuke registračné číslo zapísaného hospodárskeho subjektu.
Doklady preukazujúce technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača:
8.5. Uchádzač predloží platný doklad o mieste uloženia popolčeka a uvedie účel ďalšieho
zhodnotenia alebo zneškodnenia popolčeka
8.6. Uchádzač predloží platný doklad príslušného orgánu štátnej správy - povolenie na
ukladanie popolčeka (katalógové číslo odpadu: 10 01 01 - popol, škvara a prach z kotlov
(okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04), 10 01 02 - popolček z uhlia, 10 01 03 popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva, 19 09 02 - kaly z čírenia vody) na danom
mieste, alebo platný certifikát v prípade jeho materiálového využitia.
9. Rozsah predloženej ponuky:
9.1. cena za odber a odvoz tuhých zvyškov v rozsahu bodu 5. Výzvy v EUR/tona bez DPH
9.2. cena za nakládku tuhých zvyškov do nákladných automobilov v EUR/tona bez DPH
9.3. časový harmonogram odberu a odvozu popolčeka v t/deň
9.4. platobné podmienky
9.5. technické podmienky pre nakladanie popolčeka (technické požiadavky na objednávateľa)
9.6. iné obchodné podmienky

10. Podmienky financovania:

obstarávateľ neposkytne uchádzačovi na predmet
obstarávania finančný preddavok

11. Predpokladaná hodnota zákazky:

50.000 EUR

12. Lehota na predkladanie ponúk:

23.3.2018 do 13:00 hod.
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Ponuky doručiť na adresu:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Sekretariát GR
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen

Ponuky sa predkladajú osobne, alebo zasielajú poštou v písomnej podobe v slovenskom alebo
českom jazyku, v zalepených obálkach označených názvom „Odber a odvoz tuhých zbytkov po
spaľovaní získaných ťažbou z odkaliska popolovín“, obchodným menom a sídlom
uchádzača a textom „NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka v obálke musí obsahovať samostatne oddelenú a uzatvorenú časť označenú ako
„OSTATNÉ“ (bod 8. výzvy na predkladanie ponúk – splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní) a časť označenú ako „KRITÉRIÁ“ (bod 9. výzvy – rozsah predloženej ponuky).
Ak ponuka zasielaná poštou nebude obstarávateľovi doručená v lehote na predkladanie ponúk,
rozhodujúci bude dátum odoslania, akceptované budú ponuky odoslané najneskôr 22.3.2018.
Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú prijaté a budú neotvorené
vrátené uchádzačovi.
13. Vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok, časť „OSTATNÉ“ sa uskutoční do 27.3.2018 vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.,
Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen.
Uchádzači budú o splnení/nesplnení podmienok účasti bezodkladne informovaní.
Otváranie obálok, časť „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční následne v zákonom stanovenej lehote.
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude uchádzač vyhodnotený ako prvý v poradí vyzvaný
na rokovanie o Zmluve o poskytnutí služby.
14. Lehota viazanosti ponúk:

do 30.05.2018

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Obstarávateľ vyberie uchádzača s najnižšou celkovou cenou za odber a odvoz a nakládku
tuhých zvyškov z odkaliska popolovín.
16. Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné obstarávanie v prípade :
- ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní určené vo výzve
na predkladanie ponúk
- ak obstarávateľovi nebude predložená ani jedna ponuka
- ak ani jedna predložená ponuka nesplní podmienky určené v súťažných podkladoch
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie ponúk vyhlásila.
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Obstarávateľ si v súlade s ustanovením § 56, ods. 12 zákona č. 343/2015 Z.z. vyhradzuje právo
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych
dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. ak úspešný uchádzač
odstúpi od podpísania zmluvy.
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