
    
 

 

 

 
 

 

ZÁPIS  Z PRIESKUMU TRHU 

 

Predmet zákazky: 

Činnosti v oblasti odpadového hospodárstva  

 
Predmetom zákazky je nakladanie s odpadmi: 

1. zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov z kultúrnych 

a spoločenských podujatí konaných v meste Žiar nad Hronom počas kalendárneho roka (a to plánovaných aj 

neplánovaných) realizovaných na rôznych miestach  

2. zabezpečiť zber, prepravu, uskladnenie a následné odovzdanie na zákonné nakladanie s uhynutými 

živočíchmi (tzv. kadávery) na území mesta Žiar nad Hronom 

3. zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodnenie vzniknutých nebezpečných odpadov pre jednotlivé 

objekty vo vlastníctve alebo správe mesta Žiar nad Hronom 

4.   spotrebný materiál pre potreby odpadového hospodárstva. 

         

Spôsob  vykonania prieskumu trhu: e-mailom, zverejnením prostredníctvom profilu verejného 
obstarávateľa na jeho www stránke  

 
Termín  vykonania prieskumu: jún 2020 
 
Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená dňa 23.6.2020. 
 
Na základe Výzvy bolo ku dňu predkladania ponúk 29.6.2020 do 13:00 hod. predložené nasledovné ponuky: 
 

P. č.  
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
Dátum a čas predloženia 
CP: 

1. 

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 

Žiar nad Hronom (IČO: 44877315, SK) 

Došlo: 29.06.2020 11:00:40 

e-mailom  

 
Splnenie podmienok účasti 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) 
v nadväznosti na ods. 2 písm. e) 
a f) zákona č. 343/2015 Z. z zákona  
o verejnom obstarávaní, v súlade 
s bodom 12 výzvy 
 

1. 

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 

Žiar nad Hronom (IČO: 44877315, SK) 

SPLNIL, verejný obstarávateľ overil 
splnenie podmienky 
prostredníctvom zoznamu 
hospodárskych subjektov 
 

 
 
 
 



    
 

 

 

 
 
 
 

Vyhodnotenie kritérií/ponúkaná cena uchádzačov: 

P.č. 
Obchodné meno 
 a sídlo uchádzača: 

Cena v €   
Poradie 

bez DPH s DPH 

1. 

Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., 

SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom (IČO: 

44877315, SK) 

66 590,- 79 908,- 1. 

 
 
Vybraný dodávateľ: Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom (IČO: 
44877315, SK) splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, zároveň ponúkol najnižšiu 
cenu, ktorá je primeraná predpokladanej hodnote zákazky.   
 
Zdôvodnenie výberu: Vybraný uchádzať splnil podmienky účasti a zároveň ponúkol najnižšiu cenu. 
 
Lehota plnenia: od podpisu zmluvy do 31.12.2023 
 
Spôsob  vzniku záväzku : 

a) Na základe  zmluvy a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb. 
b) Na základe potvrdenej objednávky a následnej fakturácie za poskytnutú dodávku  
c) Na základe telefonickej objednávky a následnej fakturácie za dodávku tovarov, prác a služieb alebo 

úhrady hotovosťou. 
 

 

Mgr. Martina Klacek, referent VO         ........................................ 

                                           

Ing. Juraj Miškovič, prednosta MsÚ        ........................................ 

  

V Žiari nad Hronom, 30.6.2020 


