VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kúty
Sídlo: Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty.
Štatutárny zástupca: Ing. Branislav Vávra
IČO: 00309672
DIČ: 2021049459
IČ DPH: nie je plátcom DPH
Internetová stránka: www.kuty.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu.: SK29 0200 0000 0000 0172 4182
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Veronika Dršková
Telefón: 0346999617
Email: veronika.drskova@kuty.sk
2.

3.
4.
5.

Predmet obstarávania: „Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
v katastrálnom území obce Kúty“
CPV: 90500000-2 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: : 90510000-5, 90511000-2,
90511100-3, 90511200-4, 90511300-5, 90513100-7.
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
5.1
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo
zberných nádob 120 l, 240 l z domácnosti
5.2
Uloženie veľkoobjemového odpadu dopraveného vlastným motorovým
vozidlom verejného odberateľa na skládku uchádzača a jeho likvidácia
5.3
Uloženie na skládku uchádzača vlastným motorovým vozidlom drobný
stavebný materiál
5.4
Uloženie na skládku uchádzača vlastným motorovým vozidlom zeminu a
kamenivo
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zo zberných
nádob sa uskutoční:
- pri jednom rozvoze 13 x do roka.
- pri dvoj rozvoze
26 x do roka
Presné dni a týždne rozvozov sa spresnia do týždňa od podpísania zmluvu a to
v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Kútoch https://www.kuty.sk/wpcontent/uploads/2015/07/VZN-2-2017.pdf
Harmonogram zberu je uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy. Harmonogram sa
spresní do týždňa od podpísania zmluvy,
Počet zberných nádob a kontajnerov v katastri obce Kúty:
- zberné nádoby 120 l............................866 ks
- zberné nádoby 240 l............................608 ks

Uvedené zberné nádoby bude mať verejný obstarávateľ počas trvania zmluvy
v najme.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Poplatky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním
príjmov z poplatkov za uloženie nie sú súčasťou tejto zmluvy
Predpokladaná hodnota zákazky: 69 550,- € bez DPH
Miesto dodania predmetu zákazky: v katastri obce Kúty
Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
1.4.2019 do 31.3.2020
Financovanie predmetu zákazky: Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky
obstarávania bude financovaný z bežných finančných prostriedkov obce Kúty
Platba za
uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok
obstarávateľ neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia
Lehota na predloženie ponuky: do 8.3.2019 do 13.30 hod.
Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne na
adresu: Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena Príloha č.1
Poplatky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním
príjmov z poplatkov za uloženie nie sú súčasťou tejto súťaže
Pokyny na zostavenie ponuky: nemožnosť variantného riešenia.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.
Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a
pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie
predloženia.
b.
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne
špecifikovať podľa určených kritérií)
c.
Doplnený návrh zmluvy v rátane príloh. Návrh zmluvy vrátané príloh musí
byť podpísané konateľom firmy. Uchádzač zároveň prepošle vyplnený návrh
zmluvy aj s vyplnenými prílohami vo Worde
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

K cenovej ponuke uchádzač je povinný doložiť:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO doložiť doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade,
že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle
verejného obstarávateľa.
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO doložením čestného vyhlásenia, že nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

17. Za nepredloženie dokladov v zmysle bodu č.16 tejto výzvy verejný obstarávateľ
neuzatvorí, zmluvu s úspešným uchádzačom.
18. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
19. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
20. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
21.

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Príloh: Návrh kritérií
Návrh zmluvy vrátane príloh

