OBEC JES E NS KE
Sobotská 10,980 02 Jesenské

Zn.:

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na predmet zákazky

„Zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu v obci Jesenské“
Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky sú vypracované v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len
„Zákon o verejnom obstarávaní“) za účelom zadania zákazky (poskytnutie služby): „Zber, odvoz a
uloženie komunálneho odpadu v obci Jesenské“
Predpokladaná hodnota zákazky (predmetu obstarávania) bola určená v zmysle Zákona o verejnom
obstarávaní a vychádza z obvyklých cien na trhu, ceny za plnenia v predchádzajúcom období a
rozsahu požadovaných činností s prepočtom na jeden rok poskytovania služby: 25.000 Eur bez DPH.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!’ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní
Obec Jesenské
SobotskálO, 980 02 Jesenské
Zastúpený: Mgr. Gabriel Mihályi, starosta
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta
v technických veciach: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta
IBAN: SK42 0900 0000 0000 6894 3646
IČO: 00318833
DIČ: 2021230244
Tel.: 0918471689
email: starosta@jesenske.sk
2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Rámcová zmluva na poskytovanie služby
3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
(tieto údaje musia byť súčasťou zmluvy)
Obsah predmetu zákazky Zber, odvoz a uloženie komunálneho odpadu v obci Jesenské“.
Predmetom ponuky a zákazky je poskytnutie služby: Zber, odvoz a uloženie komunálneho
odpadu v obci Jesenské v predpokladanom množstve cca 400,001/1 rok.
Služba bude verejnému obstarávateľovi poskytovaná v trvaní 24 kalendárnych mesiacov, pričom
odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečovaný v pracovný deň a to: 1 x za 1 týždeň.
Poskytovateľ služby je povinný pred začatím a po ukončení zberu KO odvážiť pracovný
mechanizmus, ktorým je vykonávaný odvoz KO na digitálnej certifikovanej mostovej váhe v obci
Jesenské a viesť o tomto vážení podrobnú evidenciu, ktorú bude predkladať pri každom mesačnom
vyúčtovaní. Váženie si poskytovateľ dohodne samostatnou zmluvou, pričom v osobitnom dojednaní
musí byť ustanovenie, že kontrolné vážne lístky (kópie) budú odosielané priamo objednávateľovi.
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Zber musí byť vykonávaný výlučne mechanizmami a pracovníkmi poskytovateľa, pričom systém
zberu bude zabezpečený používaním zberných nádob 110 I, 220 I a 1100 I (prípadne vrecami).
Majiteľmi a užívateľmi zberných nádob sú domácnosti, prevádzkové jednotky a obec Jesenské
(približný počet zberných nádob: 1101- 400,0 ks, 2201- 80 ks, 11001- 1 1 ,0ks)
4. Miesto dodania služby: Obec Jesenské
5. Predložiť ponuku na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti služby.
Predložiť variantné riešenia sa neumožňuje.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
6. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
- predpokladané začatie - najskôr 01/2020
- predpokladané trvanie zmluvy - minimálne dva roky.
7. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy.
8. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obce Jesenské
Verejný obstarávate!’ (obec Jesenské) bude realizovať finančné plnenie v zmysle ustanovení
vzorovej zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy.
9. a) Lehota na predloženie ponuky: do 13.12,2019 do 10.00 hod..
b) Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na elektronickú adresu: starosta@iesenske.sk
uvedenú na návratke s cenovou ponukou.
c) Cenová ponuka sa predkladá formou rukou vyplnenej návratky (tvorí prílohu výzvy),
elektronicky v lehote na predkladanie ponúk. Vyplnenú a podpísanú návratku po naskenovaní je
potrebné elektronicky zaslať na vyššie uvedenú elektronickú adresu!
d) Vyhodnotenie ponúk: neverejné, 13.12.2016 o 11.00 hod. v kancelárii starostu obce Jesenské
10. Lehota viazanosti ponuky: do 31.12.2019
11. Pokyny na zostavenie ponuky
Požadujeme, aby ponuka obsahovala predpísané odpovede a údaje uvedené v návratke, ktorá tvorí
prílohu tejto výzvy.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny za jednu tonu bez
poplatku za uloženie KO podľa úrovne vytriedenia.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR vrátane DPH = 100%.
Po vyhodnotení, verejný obstarávate!’ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by verejný obstarávate!’ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
13. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Gabriel Mihályi, PhD., starosta obce.
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14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!’ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle Výzvy na predloženie ponuky a
prílohy č. 1: podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky.
Verejný obstarávate! si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.

S úctou
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