
  

   Centrum výcviku Lešť 

Č.: CV-193-1/2014                                                                                   Lešť, 4. februára 2014 

                                                                                                                       Počet listov:     5 

 

 

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

na podanie návrhu na odobratie a prevzatie neupotrebiteľného hnuteľného 

majetku štátu v správe Centra výcviku Lešť za účelom jeho likvidácie a 

zhodnocovania 
 
 

Vyhlasovateľ  vyhlasuje  podľa  §  281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú 

súťaž za týchto podmienok: 
 
 

 

I. Spôsob vyhlásenia súťaže 
 

 

Obchodná verejná súťaž vyhlásená a zverejnená dňa 4.  februára 2014 na  

internetovej  stránke  Centra výcviku Lešť.  
 

 

II. Identifikácia vyhlasovateľa 
 

Názov: Centrum výcviku Lešť  

Sídlo: 962 63 Pliešovce 

IČO: 00804932 

 
Kontaktná osoba: Ing. Dušan SÚČANSKÝ  

Telefón: 0960 / 465 817 

email: dusan.sucansky@mil.sk 
 
 

III. Podmienky  súťaže 
 
3.1.) Vymedzenie predmetu požadovaného záväzku 

     Odobrať a prevziať hnuteľný majetok štátu v správe vyhlasovateľa (neupotrebiteľnú  

techniku a materiál nevojenského charakteru, ktorý neslúži správcovi majetku štátu na plnenie 

úloh) ďalej iba „neupotrebiteľný materiál“, za účelom jeho likvidácie a zhodnocovania (ďalej 

iba záväzok) z priestorov určených vyhlasovateľom. Vyhlasovateľ odovzdá súťažiteľovi 

neupotrebiteľný materiál v celosti. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 

     Miestami uloženia neupotrebiteľného materiálu sú pracoviská Centra výcviku Lešť. Odber 

neupotrebiteľného materiálu za účelom plnenia požadovaného záväzku bude realizovaný na 

základe pokynov a výzvy vyhlasovateľa a to najneskôr do 30 dní od výzvy k odberu. 

  

    Po prevzatí neupotrebiteľného materiálu z miesta uloženia je daná povinnosť: 

 

1. neupotrebiteľný materiál, ktorý môže ohroziť životné prostredie zlikvidovať v súlade so 

zákonmi o nakladaní s nebezpečnými odpadmi, 

2. zhodnotiť a zneškodniť tento neupotrebiteľný materiál ako druhotný odpad pri dodržaní 

zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

 

     Odvoz a likvidáciu neupotrebiteľného materiálu zabezpečí súťažiteľ na vlastné náklady  

a riziká s tým spojené. 



  

 
     Hmotnosť odobratého neupotrebiteľného materiálu bude určená budúcim odberateľom na 

základe vykonaného váženia. 

 

    Budúci odberateľ môže po výzve k odberu a pred fyzickým odobratím vykonať obhliadku 

predmetného neupotrebiteľného materiálu v mieste odberu.  

 

  Budúci odberateľ po splnení požadovaného záväzku predloží budúcemu dodávateľovi 

písomné potvrdenie o vykonanej likvidácii v stanovenom termíne s uvedením času a spôsobu 

likvidácie a označenia zlikvidovanej komodity. 

 

     Spôsob fakturácie bude stanovený v zmluvných podmienkach uvedených v zmluve 

o odobratí a prevzatí neupotrebiteľného materiálu za účelom jeho likvidácie alebo 

znehodnotenia. 

 

3.2.) Technická charakteristika predmetu požadovaného záväzku 

 
     Neupotrebiteľný  materiál  je  pre  účely  tejto obchodnej  verejnej  súťaže  definovaný a 

zaradený do týchto kategórií: 

 

1. Stavebno - ubytovací materiál: napr. drevený materiál (prepravné obaly, drevený 

nábytok),  textil (obaly, výstroj, matrace, a záclonovina), koža (topánky, obuv, opasky, 

popruhy), 

 

2. Elektro - odpad:  napr. vyradené elektrické zariadenia ( chladničky, televízory, 

tlačiarne, rádia, mobilné telefóny atď.), 

 

3. Kovový materiál: napr. netriedený kovový odpad (náhradné diely pre techniku, 

spojovací materiál, ložiská, prepravné palety, náradie a nástroje, kovový nábytok, 

prevozné bunky, garáže, montované sklady, kovové obaly), drobný materiál s prevahou 

kovových prvkov (káblové cievky a vedenia), drobný materiál s prevahou nekovových 

prvkov a kovový šrot (pozinkované plechy, oceľové konštrukcie upravené aj 

neupravené, liatina), 

 

4. Plasty, guma - pryž:  napr. pryžový materiál, hadice a PVC materiál, opotrebované 

plášte – pneumatiky, 

5. Automobilová technika, motorové ručné stroje: napr. staré vozidlá neobsahujúce 

ropné kvapaliny a nebezpečné dielce, motorové píly, krovinorezy,  

 

6. Olovené batérie:  z automobilovej techniky, 

 

7. Športové náradie, 

 

8. Odpadový toner z tlačiarní. 

 

3.3.) Podmienky účasti súťažiteľov 

Súťažiteľ preukáže odbornú spôsobilosť predložením nasledovných dokladov a údajov: 

Údaje: 

- obchodné meno ( názov) spoločnosti, 

- presná adresa sídla spoločnosti, 

- IČO, (DIČ), IČ DPH, 

- údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu, 

- telefonické a faxové spojenie, 

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu, ktorý je oprávnený vykonávať za súťažiteľa 

právne úkony. 

 

 



  

Doklady: 

- výpis   z  obchodného registra alebo doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania,  

 

- oprávnenie v zmysle zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní, v ktorom 

musí byť zapísaný predmet podnikania - nakladanie s druhotnými surovinami, 
 

- potvrdenie o registrácii podľa § 15 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení neskorších predpisov na prepravu a zber odpadov, 

 

- čestné prehlásenie, že súťažiteľ nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie  je v 

obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v SR ( nie je v konkurze, v likvidácii),  

 

- čestné prehlásenie, že  súťažiteľ nemá neuhradené záväzky  voči rezortu MO  SR, 

štátnym   inštitúciám,   sociálnej   poisťovni   a   zdravotným   poisťovniam   podľa   zákonov a 

predpisov platných v SR, 

 
- písomný  doklad  o vlastníctve  technického vybavenia a prepravnej kapacity 

preukazujúcej schopnosť odsúvať a zároveň likvidovať neupotrebiteľný materiál. 

 

3.4.)  Splnenie podmienok súťaže 

 
     Splnenie podmienok účasti súťažiteľov v obchodnej verejnej súťaži sa bude posudzovať 

podľa dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek vyhlasovateľa. Všetky 

požadované doklady musia byť súčasťou návrhu. 

     Ponuky súťažiteľov, ktoré neboli vylúčené z procesu súťaže pri posudzovaní spôsobilosti 

podľa bodu 3.3.) týchto podkladov budú vyhodnocované len podľa kritéria na hodnotenie 

návrhov - ceny. 

      

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť a právo odmietnuť všetky predložené 

návrhy a zmluvu neuzavrieť.  

 

     Predložený  návrh  nemôže  byť  odvolaný, zmenený alebo doplnený   po  jeho  otvorení. 

 
3.5.) Náklady súťaže,  dokumentácia 

 
     Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša súťažiteľ bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi. Návrhy doručené na adresu 

vyhlasovateľa sa súťažiteľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa. 

 

IV. Spôsob predkladania návrhov 
 
4.1.) Doručovanie návrhov 

Návrhy je súťažiteľ povinný  doručiť na adresu vyhlasovateľa:  

 Centrum výcviku Lešť 
962 63 Pliešovce 

Súťažiteľ vloží  návrh o odobratí a prevzatí hnuteľných vecí za účelom ich likvidácie do 

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený  a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 
- adresu vyhlasovateľa, 

- adresu súťažiteľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie heslom: 
 

 

„Súťaž – NEUPOTREBITEĽNOSŤ - NEOTVÁRAŤ“ 
 

4.2.) Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou 



  

počítača, perom s nezmazateľným  atramentom  a pod.  Doklady  a dokumenty  tvoriace obsah 

návrhu, požadované v týchto podmienkach, môžu byť  predložené formou kópie.  Originály 

alebo úradne overené kópie týchto dokladov budú požadované iba od víťazného súťažiteľa.  

 

4.3.) Súťažiteľ je svojim návrhom viazaný odo dňa jeho podania do dňa uzatvorenia zmluvy.  

 

4.4.) Celý návrh a tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. 

 

4.5.)  So  súťažiteľom,  ktorého    návrh  bude  najvhodnejší,  bude  uzavretá    podľa  §  269 a 

nasl. Obchodného zákonníka Zmluva o odobratí a prevzatí neupotrebiteľného materiálu za 

účelom ich likvidácie a zhodnotenia. 
 

V. Lehota na podávanie návrhov 
5.1.) Lehota na podávanie návrhov uplynie dňa  20. februára 2014. 

 

5.2.) Pracovná doba podateľne vyhlasovateľa je v pracovné dni: 7,00 h. – 15,00 h. 

 

5.3.) Návrh  predložený  po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude prijatý a bude 

vrátený súťažiteľovi neotvorený. 

VI. Vyhodnocovanie  návrhov 
 
6.1.) Otváranie ponúk  

 

     Otváranie ponúk bude vykonané dňa 21.  februára 2014,  v čase 09.00 –  10.00 

hod., v brífingovej miestnosti ubytovne Slávia 300,  Centra výcviku Lešť, komisiou 

riaditeľa,  neverejné. 

 

6.2.) Posudzovanie splnenia podmienok účasti 

 

     V návrhoch predložených súťažiteľmi bude komisiou vyhlasovateľa vyhodnotené 

splnenie podmienok: splnil, nesplnil podmienky odbornej spôsobilosti predložením 

požadovaných dokladov podľa bodu 3.3.). 

 

6.3) Spôsob hodnotenia ponuky 

     Komisia samostatne vyhodnotí každú súťažnú ponuku, ktorá splnila podmienky odbornej 

spôsobilosti a určí poradie od prvého miesta až po posledné v zmysle stanoveného kritéria pre 

hodnotenie ponúk. 
 
 

VII. Kritérium na hodnotenie návrhov 
 

     Kritériom pre hodnotenie ponúk je cena s DPH predložená budúcim odberateľom za 

kilogram (kg) odobratého neupotrebiteľného materiálu podľa jednotlivých komodít uvedených 

v bode 3.2.). V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady súťažiteľa spojené s odvozom, 

odobratím, rozobratím, zhodnotením resp. zneškodnením prevzatého neupotrebiteľného 

materiálu. Víťazný uchádzač bude ten, ktorý predloží najvyššiu cenu. Pri rovnosti cien rozhoduje vyššia 

cena za kovový materiál. 

     Súťažiteľom bude písomne doručený výsledok vyhodnotenia návrhov a tým, ktorých návrh 
nebol vyhodnotený ako najvhodnejší pre vyhlasovateľa, bude oznámené odmietnutie ich 

návrhov v lehote do 5 dní po vykonaní vyhodnotenia. Oznámením sa rozumie odoslanie 
písomnosti z podacej stanice vyhlasovateľa. 
 
 
 
 
                                                                                                            Ing. Ján  R A U S A  

                                                                                               riaditeľ odboru správy majetku štátu 

         v. r. 


