Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VO“)
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Jablonové
So sídlom : 900 54 Jablonové 197
Zastúpený: Ing. Ondrej Uhliarik
IČO : 00304808
DIČ: 2020643614
Bankové spojenie:
IBAN:SK61 5600 0000 0032 0218 2002,
Zodpovedná za technické veci: Irena Fodorová
Email: matrika.jablonove@rmail.sk
Telefón: 034/77 87 132
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Ondrej Uhliarik
Telefón: 0903485911
Email: starosta@obecjablonove.sk
2.
Názov predmetu obstarávania: Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho
odpadu v katastrálnom území obce Jablonové
3.
CPV: 90500000-2 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: : 90510000-5, 90511000-2,
90511100-3, 90511200-4, 90511300-5, 90513100-7.
4.
Opis predmetu zákazky: Podrobné vymedzenie poskytovania služieb tvorí Príloha č.
1 tejto výzvy
5. Cena:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
✓ ako cena celkom v € bez DPH,
✓ výška a sadzba DPH a
✓ cena celkom za všetky sadzby v € vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 29000,- bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: nie
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 1.5.2019 do 28.2.2020
10. Lehota na predkladanie ponúk:
• lehota na predkladanie ponúk je do: 18.4.2019 . Záujemca/uchádzač doručiť cenovú
ponuku emailom na emailovú adresu obecjablonove@obecjablonove.sk .
• Uchádzač vo svojej ponuke predloží - prepošle emailom:
- návrhu na plnenie kritérií v formáte pdf a vo Worde (Príloha č. 2 tejto výzvy)
- Splnenie podmienok účasti podľa bodu č.11 tejto výzvy
1.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží
11.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi – doklad o oprávnení
uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
• Najnižšia celková cena diela v eur s DPH
13. Podmienky financovania:
Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky obstarávania bude financovaný
z bežných finančných prostriedkov obce Jablonové. Platba za uskutočnenie predmetu
zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok obstarávateľ neposkytuje.
Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od jej doručenia.
14. Typ zmluvy: Zmluva
15. Miesto plnenia zákazy: v katastri obce Jablonové

Ing. Ondrej Uhliarik
starosta obce

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk

Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v
katastrálnom území obce Jablonové“
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník spoločného obstarávania (CPV):
90500000-2.
Doplňujúce predmety: 90510000-5, 90511000-2, 90511100-3, 90511200-4, 90512000-9,
90513100-7.
Špecifikácia predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb v oblasti odpadového
hospodárstva v katastri obce Jablonové, pod ktorými sa rozumie:
Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve:
2.3.1 zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu
z plastových zberných nádob 120 l z domácnosti,
2.3.2 zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z
plastových zberných nádob 240 l z domácnosti,
2.3.3 zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z
plastových zberných nádob 1 100 l z domácnosti a od podnikateľov,
2.3.4 dodanie na obecný úrad plastové 120 l vrecia označené logom
zhotoviteľa,
pre uloženie komunálneho odpad od obyvateľov, ktorý je vyprodukovaný nad rámec
kapacity zbernej nádoby a odvoz plných vriec a ich zneškodnenie (zhodnotenie),
Zber sa vykonáva v 28 dňovom cykle, 1x za 28 dní, resp. 1x za 14 dní, množstvo uvedené pri
vývozoch v intervale 1x za 14 dní je zohľadnené v rámci 28-dňového cyklu.
Počet zberných plastových nádob v katastri obce Jablonové bude od 1.5.2019:
-zberné plastové nádoby
-zberné plastové nádoby
-zberné plastové nádoby

120 l...203 ks
240 l...325 ks
1 100 l ....11 ks

Zberné nádoby bude mať verejný obstarávateľ počas trvania zmluvy vlastné.

Príloha č.1 k Výzve na predloženie ponúk
TA B U Ľ KA
návrhu na plnenie kritérií
1.
2.
1.

Verejný obstarávateľ:
Názov zákazky: „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v
katastrálnom území obce Jablonové“
Zákazka s nízkou hodnotou – súťaž – služby nie bežné dostupné na trhu- špecifické
pre Obec Jablonové

4.Uchádzač: .........................................................
.........................................................
Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanovených kritérií
je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami:
5.
Tabuľka č. 1 Cena v eur bez DPH za cyklus (28 dní) za zber komunálneho odpadu – spolu 11
cyklov, zvozový deň v pravidelnom intervale sa určí v zmluve.
P. č. Predmet zákazky

M. j. Cena za
Predpokladané
mernú jedn. množstvo
v € bez DPH vyvezené za
cyklus

1.
2.
3.
1. Cena za zber, odvoz zmesového ks
komunálneho odpadu z 120 l
zberných plastových nádob
vývoz 1 x za 28 dní (82 ks)

4.

5.
82

2. Cena za zber, odvoz zmesového
komunálneho odpadu z 120 l
zberných plastových nádob
vývoz 1 x za 14 dní (121 ks)

ks

242

3. Cena za zber, odvoz zmesového
komunálneho odpadu z 240 l
zberných plastových nádob
vývoz 1x za 28 dní (76 ks)
4. Cena za zber, odvoz zmesového
komunálneho odpadu z 240 l
zberných plastových nádob
vývoz 1x za 14 dní (249 ks)
5. Cena za zber, odvoz zmesového
komunálneho odpadu z 1100 l
zberných plastových nádob
vývoz 1x za 28 dní (1 ks)
6. Cena za zber, odvoz zmesového
komunálneho odpadu z 1100 l

ks

76

ks

498

ks

1

ks

20

Cena celkom
bez DPH v €
(výsledok
prenásobenia stĺpca
4x5) za cyklus
6.

zberných plastových nádob
vývoz 1a za 14 dní (10 ks)
7. Cena za dodanie na Obecný úrad ks
20 ks (1 x za 28 dní) 120 l
plastových
vriec
s logom
úspešného uchádzača a po ich
naplnení odvoz a zneškodnenie
(zhodnotenie)
8. Cena za zneškodnenie
t
zmesového komunálneho
9. Zákonný poplatok za uloženie t
odpadov na skládku kat.č.200301

20

26
10,-

26

260,-

Spolu riadok 1 až 9 za cyklus v EUR bez DPH
Výsledná hodnotiaca tabuľka č. 2
Kritérium

Návrh ceny uchádzača na plnenie kritérií
za obdobie uzatvorenia zmluvy a to od
1.5.2019 do 28.2.2020, t.j. za 11 cyklov spolu

Uvedená suma môže byť rovná alebo
nižšia ako predpokladaná cena
bez DPH.......................................EUR
zverejnená verejným obstarávateľom vo
Výzve na predloženie ponúk (29 000,-€ DPH sadzba 20% ........................EUR
bez DPH)
spolu s DPH:.........................................EUR

V................,dňa..........
.................................................................................
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka

