VÝZVA
zákazka podľa 117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov / poskytnutie
služieb / uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: Kalendár separovaný zber 2020
___________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Ing. Július Oleár, riaditeľ
IČO:
00 186 490
Adresa organizácie: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba:
Kaločay Stanislav
E-mail:
stanislav.kalocay@tazsmi.sk
Telefón:
+421566403812
Fax:
+421566403800
Typ zmluvy: Objednávka
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: TaZS mesta Michalovce , Partizánska 55,
Michalovce.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Kalendár triedeného zberu bude dodaný vo
formáte A5 (210 x 145 mm) na šírku, počet strán: obálka 4 strany, papier 250 gramov
natieraný a vnútro 24 strán, papier 115 gramov natieraný, počet strán spolu 28. Väzba V1,
farebnosť 4/4 (plnofarebná) celkový náklad 3625 ks (počet druhov 5), grafický návrh
a fotomateriál spracuje dodávateľ propagačného materiálu .
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: 13.12.2019
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) Do 27.11.2019 do 12 00 hod.
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u
kontaktnej osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení poskytovať službu
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 200 bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v € s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.
V Michalovciach, dňa 21.11.2019

Ing. Július Oleár
riaditeľ TaZS

Príloha č.1
Tento text uviesť v kalendári:
Triedený zber v rodinných domoch sa aj v roku 2020 realizuje prostredníctvom
plastových vriec. Ich rozvoz zabezpečujú pracovníci Technických a záhradníckych služieb
mesta Michalovce. Každá domácnosť dostáva podľa potreby mesačne sadu 4 ks vriec –
farebne rozlíšených (žlté – plasty, modré – papier, biele – sklo, čierne – viacvrstvové
kombinované materiály, kovové obaly), pričom na začiatku kalendárneho roka obdržali
obyvatelia bývajúci v rodinných domoch aj kalendár triedeného zberu komunálneho
odpadu na rok 2020.
V kalendári sú farebnou značkou vyznačené presné dátumy vývozov. Vytriedené
zložky komunálneho odpadu sa ukladajú do vriec, ktoré musia byť v stanovený deň vývozu
vyložené najneskôr do 7,30 hod. ráno.
V rámci bytových domov na sídliskách sa triedený zber realizuje cestou farebne
odlíšených kontajnerov. Pričom platia pre umiestňovanie vytriedených zložiek do
kontajnerov podobné pravidlá, ako na umiestňovanie vytriedených zložiek do vriec.
Zakazuje sa do zberných nádob a vriec pre triedené zložky ukladať iné druhy odpadov, než
pre ktoré sú určené.
Pre občanov sú k dispozícii aj dva zberné dvory na ulici Partizánskej č. 55
a Lastomírskej č. 2, kde môžu občania bezplatne doniesť tieto druhy odpadov:
papier a lepenka, obaly z papiera a lepenky, plasty, obaly z plastov, sklo, obaly zo skla,
viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, drevo, obaly z dreva, objemný odpad,
zvyšky farieb, zvyšky pesticídov, žiarivky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické
a elektronické zariadenia, biologicky rozložiteľný odpad, jedlé oleje a tuky.
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Prevádzkové hodiny zberných dvorov:
Partizánska ulica č. 55
utorok – sobota: 8,00 hod. – 16,00 hod.
Lastomírska ulica č. 2
utorok – sobota: 8,00 hod. – 16,00 hod.
Obedňajšia prestávka: 12,00 – 12,30 hod.
Zberné dvory sú počas dní nedeľa a pondelok pre občanov uzatvorené.
Počas jarného a jesenného upratovania sú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery
v meste Michalovce, za účelom uloženia objemného odpadu. Biologicky rozložiteľný odpad
pri zvýšenej produkcii je potrebné ukladať počas jarného a jesenného upratovania vedľa
veľkoobjemových kontajnerov. Zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov stromov,
v prípade veľkého rozsahu si môžu fyzické osoby nepodnikatelia dohodnúť s Technickými
a záhradníckymi službami mesta Michalovce aj individuálne, s odberom priamo na mieste
vzniku a to počas celého roka.
Zakazuje sa ukladať biologicky rozložiteľný odpad (konáre a pod.) na verejné

priestranstva do tzv. zelených pásov v blízkosti komunikácie.
V roku 2020 plánujeme začať zber bioodpadu os od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 za
rovnakých podmienok ako v roku 2019. Zber bioodpadu bude vykonávaný v jednotlivých
obvodoch v pravidelných intervaloch v rovnaký deň, ako je zber komunálneho odpadu.
Bioodpad bude možné naďalej celoročne odovzdávať na zberných dvoroch TaZS mesta
Michalovce, Ul. partizánska č. 55 a Ul. lastomírska č. 2 .
Veľmi dôležitú úlohu pri kvalitnom zhodnocovaní bioodpadov v meste zohrávajú tí
občania, ktorí sa na zbere a vývoze bioodpadov aj aktívne podieľajú. Ďakujeme. Bez
vzájomnej spolupráce to jednoducho nebude možné kvalitne realizovať. Veríme, že
Michalovčania aj naďalej zaujmú správny prístup k nakladaniu s bioodpadom a do zberných
nádob nebudú vhadzovať to, čo tam jednoducho nepatrí a bioodpad znehodnocuje. Trápia
nás predovšetkým plasty - plastové vrecká, v ktorých dávajú občania bioodpad do nádob.
Rotujúci bubon zberového vozidla a následne drtič odpadu vytvoria aj z jedného plastového
vrecka desiatky malých plastových kúskov, ktoré nie je možné úplne z biomasy vyseparovať.
Pomôžte nám prosím vyrábať kvalitnejší kompost tým, že nebudete dávať žiadne plasty do
bioodpadu!
V roku 2020 plánujeme ukončiť zber bioodpadu v termíne od 23.11.2020 do
27.11.2020.
Infolinka:
Vo veciach odvozu komunálnych odpadov - Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce: t.č. 6403815, 6403816, e-mail: tazsmi@tazsmi.sk
Vo veciach riešenia problémov pri nakladaní s komunálnym odpadom - Mesto Michalovce,
MsÚ odbor V,ŽPaMR: t.č. 6864171
Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady – Mesto Michalovce, MsÚ odbor
finančný: t.č. 6864115, 6864116, 6864118 a 6864119.

Počty kusov kalendárov pre jednotlivé obvody:
obvod č. 4 – 650 ks
obvod č. 5 – 650 ks
obvod č. 6 – 800 ks
obvod č. 7 – 700 ks
obvod č. 8 – 825 ks
spolu:3625 ks
Na kalendár uviesť erb Mesta Michalovce a logo TaZS mesta Michalovce.

