
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34  Spišská  Teplica

Obchodné meno/názov: Marius Pedersen a.s

Sídlo/miesto podnikania: Opatovská 1735, 911 01  Trenčín

IČO:                               34 115 901

Príloha č. 1 - cenová špecifikácia služieb

Názov predmetu zákazky: "Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve"

1. tona (t) 400 1200 118,00 € 141 600,00 €

2. tona (t) 30 90 110,00 € 9 900,00 €

3. tona (t) 50 150 98,00 € 14 700,00 €

4. tona (t) 6 18 250,00 € 4 500,00 €

Celková cena                     

za položku                           

(v EUR bez DPH)/ v 

prípade neplatcu DPH 

konečná cena

Predpokladané 

množstvo v MJ za 

12 mesiacov                  

Predpokladané 

množstvo v MJ za 

36 mesiacov                  

Por. č.
Špecifikácie služieb - druh odpadu a katalógové číslo druhu 

odpadu

Merná 

jednotka 

(MJ)

Jednotková cena                  

za MJ množstva (v 

EUR bez DPH)/ v 

prípade neplatcu DPH 

konečná cena
1

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho 

odpadu, katalógové číslo odpadu 20 03 01, 

prostredníctvom 120 l, 240 l, 1100 l zberných nádob a 

prostredníctvom vrecového systému 110 l vriec

Zber a preprava objemného odpadu, katalógové číslo 

odpadu 20 03 07, prostredníctvom veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK)

Zber, preprava a zneškodnenie drobného stavebného 

odpadu, katalógové číslo odpadu 20 03 08, 

prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu 

prostredníctvom mobilnej zberne:                                                

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, katalógové číslo 

odpadu 20 01 21                                                                                                    

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované 

uhľovodíky, katalógové číslo odpadu 20 01 23                                                                         

- batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 

16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce 

tieto batérie, katalógové číslo odpadu 20 01 33                                                                                                        

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné 

časti, katalógové číslo odpadu 20 01 35                                             

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 

tlakových nádob, katalógové číslo odpadu 20 01 05
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Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34  Spišská  Teplica

5. tona (t) 20 60 0,00 € 0,00 €

170 700,00 €

34 140,00 €

204 840,00 €

24 420,00 €

229 260,00 €

V Trenčíne, dňa: 09. 01. 2023

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Pozn.:   
1 

jednotková cena za položku zahŕňa všetky náklady vrátane tlače kalendárov s harmonogramom vývozu a dopravy na poskytovanie služieb

 

Ing. Juraj Jakeš, prokurista v. r. , Ing. Peter Jendruš, prokurista v. r. 

Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH v EUR:

Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie elektroodpadu 

zberom spred domov:                                                       - 

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33, 

katalógové číslo odpadu 20 01 34                                               

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 

uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, katalógové číslo 

odpadu 20 01 36

   ......................................................................................

Hodnota DPH 20 % bez DPH v EUR:

2*Výpočet zákonného poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov v zmysle 

platnej legislatívy doloží uchádzač na samostatnom liste

Zákonný poplatok celkom za 36 mesiacov (0 % DPH)
2
:

Kritérium : Cena  celkom za predmet zákazky s DPH v 

EUR vrátane zákonných poplatkov za uloženie 

odpadov:

Cena  za predmet zákazky v EUR  s DPH bez 

zákonných poplatkov za uloženie odpadov :
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OBEC SPIŠSKA TEPLICA
Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica

Predmet zákazky: „ Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve“

Por. 

č.

Špecifikácie služieb - druh odpadu a katalógové číslo druhu odpadu

Forma zberu odpadu
Počet nádob/ 

vriec na 1 vývoz

Počet 

požadovaných 

nádob 

Frekvencia 

vývozu

Predpokladaný 

počet vývozov za 

zmluvné obdobie

zberné nádoby 120 I 670 0 1 x /2 týždne 78

zberné nádoby 240 I 130 0 1 x /2 týždne 78

zberné nádoby 1100 I 15 0 1 x /2 týždne 78

110 l vrecia 100 0 1 x /2 týždne 78

2.

Zber, preprava a zneškodnenie objemného odpadu, katalógové číslo odpadu 20 03 07 veľkoobjemový kontajner  5 - 7 m3 

so systémom reťazového 

uchytenia

3 0

2 x ročne               

(20 

vývozov/rok)

60

3.

Zber, preprava a zneškodnenie drobného stavebného odpadu, katalógové číslo odpadu

20 03 08
veľkoobjemový kontajner 5 - 7 m3 

so systémom reťazového 

uchytenia

3 0

2 x ročne               

(20 

vývozov/rok)

60

4.

Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu :  - žiarivky a iný odpad 

obsahujúci ortuť, katalógové číslo odpadu 20 01 21;     -  vyradené zariadenia 

obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, katalógové číslo odpadu 20 01 23;   - batérie a 

akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a 

akumulátory obsahujúce tieto batérie, katalógové číslo odpadu 20 01 33;   - vyradené 

elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce 

nebezpečné časti, katalógové číslo odpadu 20 01 35;     - obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych 

tlakových nádob, katalógové číslo odpadu 20 01 05

mobilná zberňa x x 2 x ročne 6

5.

Zber, preprava a zneškodnenie / zhodnotenie elektroodpadu:     -  batérie a akumulátory 

iné ako uvedené v 20 01 33 katalógové číslo odpadu 20 01 34;    - vyradené elektrické a 

elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35, katalógové 

číslo odpadu 20 01 36

zber spred domov x x 2 x ročne 6

1.

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, katalógové číslo 

odpadu 20 03 01

Aktuálny zoznam umiestnení 1100 I zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov, zoznam stojísk triedeného zberu komunálnych odpadov a mobilnej zberne poskytne 

objednávateľ poskytovateľovi pri podpise zmluvy. Zoznam je možné meniť

Príloha č. 2 - Harmonogram zberu odpadov







Zmluva o poskytovaní služieb: ,,Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve“ 

V Trenčíne dňa 09.01.2023 

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV 
 
 

Podiel plnenia 

 

 

Obchodné meno uchádzača: Marius Pedersen, a.s. 

Sídlo: Opatovská 1735, 911 01 Trenčín 

IČO: 34 115 901 

 

Názov zákazky: 

 

„Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve pre Obec Spišská Teplica“ 

 
Podiel plnenia zo Zmluvy, 

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom 

 
 
                                                       .................................................................... 
 Ing. Juraj Jakeš – prokurista, v. r.  

 Ing. Peter Jendruš – prokurista, v. r.  
 
 
 
 
 
 
 

Por, č. 

Hodnota plnenia 
vyjadrená v % 
(percentách) k 

ponukovej cene 
Predmet plnenia 

Identifikačné údaje 
subdodávateľa v rozsahu: 

meno a 
priezvisko/obchodné meno, 

adresa pobytu/sídlo, 
IČO/dátum narodenia 

Identifikačné údaje o osobe 
oprávnenej konať za 

každého subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 
narodenia 

   bez subdodávky  
     
     
     
     
     
 
Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi. 
 



Príloha č. 5    Zoznam umiestnení  zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov  

a mobilnej zberne  

 

1100  l zberné nádoby: 

                            Ul. Cintorínska  (Cintorín)     

                            Ul. Obrancov mieru č. s. 477 (Dielňa)             

                            Ul. Školská (Jedáleň)                                       

                            GasOil ENGINEERING a.s.  (Prevádzková  budova) 

                            Vápenica (Horáreň)                                  

Mobilná zberňa:  Ul. Obrancov mieru č. s. 477 (Dielňa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                             

 


