VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie služby :
Zber / odvoz / a likvidácia odpadu

postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov / ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“ /
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov : Obec Zborov
Sídlo : Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov
IČO : 322741
DIČ: 2020624804
Štatutár : Ján Lukáč, starosta obce
Tel/fax : 054/4798306, 4798607
Mail : podatelna@zborov.sk
2. Názov zákazky :
Zber / odvoz / a likvidácia odpadu
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je zber, odvoz a likvidácia odpadu na území Obce Zborov v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v určených nádobách
podľa katalógu odpadov Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., a to :
a/ zber komunálneho odpadu, katalógové číslo 20 03 01 zo 110 l a 1 100 l nádob ,
b/ separovaný zber jednotlivých komodít / PET fľaše, zmiešané plasty, sklo, papier,
elektroodpad a kovové obaly / podľa schváleného harmonogramu,
c/ zber nebezpečného odpadu,
d/ vývoz objemových odpadov a drobných stavebných odpadov.
4. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere podľa §
269, ods. 2 Obchodného zákonníka.
5. Miesto a termín uskutočnenia služby :
Miesto dodania : Obec Zborov
Termín zahájenia : nasledujúci pracovný deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Trvanie zmluvy : na dobu neurčitú
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky :
Cenovú ponuku žiadame predložiť na celý predmet obstarávania.
7. Variantné riešenie :
Nie je umožnené.
8. Spracovanie a predloženie cenovej ponuky :

8.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa prílohy č.1, jednotkové ceny budú bez DPH.
8.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na to upozorní v cenovej ponuke.
8.3. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
8.4. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
8.5. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale v lehote na
predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 písm. a/ tejto výzvy.
8.6. Obal ponuky musí obsahovať :
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy,
- názov a sídlo uchádzača,
- heslo : ZBER KO
- upozornenie : „Súťaž, neotvárať „
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a/ dňa 16.12.2013 do 13,00 hod.
b/ doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy,
c/ ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 9
písm. a/ tejto výzvy nebudú predmetom skúmania v rámci prieskumu trhu pre účel výberu
zmluvného partnera.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia :
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena. Verejný obstarávateľ určí
úspešného uchádzača a uchádzačov neúspešných. Úspešným uchádzačom súťaže sa stane
uchádzač, ktorého cenová ponuka obsahuje v porovnaní s ostatnými ponukami najnižšiu
cenu.
11. Obchodné a zmluvné podmienky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dobu neurčitú od nadobudnutia
účinnosti zmluvy. Prílohou zmluvy bude cenník služieb, ktorý bude totožný s cenovou
ponukou. Platba za skutočne vykonané služby bude uskutočnená bezhotovostným
platobným stykom na základe riadne vystavenej faktúry. K cenám bude pripočítaná zákonná
sadzba DPH. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
12. Ostatné informácie :
Pri výbere zmluvného partnera postupuje verejný obstarávateľ podľa § 102 pri uplatnení § 9
zákona o verejnom obstarávaní.
Poskytnuté cenové ponuky budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre
výber zmluvného partnera na poskytnuté služby.
Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky v lehote na predkladanie ponúk
dňa 16.12.2013 o 13,00 hod.
Vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi
a neúspešným uchádzačom do 10 dní odo dňa predkladania cenových ponúk.
Prílohy : Príloha č. 1 – Cenová ponuka
V Zborove 02.12.2013
Ján Lukáč, starosta obce, v.r.

Príloha č.1
Cenová ponuka
/ Vzor /

Komunálny odpad, katalógové číslo 20 03 01
Vývoz každý druhý týždeň
Nádoby na komunálny odpad :
110 l KUKA – počet vyvážaných nádob 669 / vývoz
Cena za jeden odvoz ........................EUR / ks – cena zahŕňa zber, manipuláciu, likvidáciu
odpadu z 1 / 110 l nádoby.
1 110 l KUKA – počet vyvážaných nádob 15 / vývoz
Cena za jeden odvoz .........................EUR / ks – cena zahŕňa zber, manipuláciu, likvidáciu
odpadu z 1 / 1 100 l nádoby.
Separovaný zber
Odvoz sa vykonáva podľa schváleného harmonogramu
Zbiera sa : 10 PET fľaše, 2 x zmiešané plasty, 3 x sklo, 2 x papier, 2 x elektronický odpad.
Cena za zber 1 komodity ...... EUR / vývoz 1 komodity
Hlásenie o odpade a žiadosť o príspevok z recyklačného fondu ........ EUR / kvartál
Zber nebezpečného odpadu
Zber 2 x ročne na základe požiadavky objednávateľa
Cena za 1 zber ......................EUR / zber
Vývoz drobného stavebného odpadu 170 904
Vývoz 2x ročne na základe požiadavky objednávateľa
Cena za dopravu .......................EUR / paušál
Cena za likvidáciu 1 t ................EUR / t
Vývoz objemového odpadu 200 307
Vývoz 2 ročne na základe požiadavky objednávateľa
Cena za dopravu .................................EUR / paušál
Cena za likvidáciu 1 t ..........................EUR / t
Vedenie evidencie odpadu
Evidenčný list odpadu .........................EUR / mesiac

Ceny sú uvedené bez DPH.
V ........................... dňa ...................................
..........................................
pečiatka a podpis uchádzača

