Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby)
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1.
2.

3.

Názov zákazky: „Obstarávanie služieb v odpadovom hospodárstve – Obec Terňa“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Terňa
Zastúpený: Ing. Juraj Senderák – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa
IČO: 00 327 867
DIČ: 2020548222
e-mail: obec@terna.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky:

Komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi v súlade

so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) a s kategorizáciou odpadov v zmysle Katalógu
odpadov stanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov“) – odpady skupiny č.
20 Katalógu odpadov - komunálne odpady vrátane jeho zložiek, ktoré vznikajú na
území obce jej obyvateľmi a príp. právnickými osobami so sídlom v obci a to tieto
služby:
a) zber, preprava a odovzdanie na skládku zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20
03 01 zo 110 a 120 lit. nádob (kuka) a 1100 lit. nádob.
b) zber, preprava a odovzdanie na likvidáciu nebezpečného odpadu (NO),
4.

Druh zákazky: poskytnutie služby

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet
zákazky

6.

Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať:

7.

Opis predmetu zákazky:

- že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) - konflikt záujmov.

zber, preprava a odovzdanie na skládku zmesového komunálneho odpadu a zber a
zneškodnenie nebezpečného odpadu z obce Terňa a miestnej časti Babin Potok.
Požadované obdobie realizácie služieb: od 1.1.2020 do 30.12. 2022 /obdobie 36 mesiacov/.
Predpokladaný objem služieb:
- 350 ks 110/120 l nádob a 4 ks 1100 l nádob na 1 vývoz (predpokladá sa vývoz 26x ročne,
to je za obdobie 3 rokov 78x). Cenu požadujeme uviesť paušálne za 1 mesiac.

-

Zákonný poplatok za uloženie odpadu – predpokladá sa v roku 2020 10 €/tonu, v roku
2021 13 €/tonu a v roku 2022 22 € za tonu, predpokladané množstvo 95 t ročne.
Nebezpečný odpad – množstvo za 3 roka sa predpokladá 0,5 tony a vývoz 6x.

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

26 676 €/3 roky

9.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Požadované obdobie realizácie služieb: od
1.1.2020 do 30.12. 2022 /obdobie 36 mesiacov/.
Predpokladaný objem služieb:
- 350 ks 110/120 l nádob a 4 ks 1100 l nádob na 1 vývoz (predpokladá sa vývoz 26x ročne,
to je za obdobie 3 rokov 78x).
- Nebezpečný odpad – množstvo za 3 roky sa predpokladá 0,5 tony a vývoz 6x.

10.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Terňa a miestna časť Babin Potok

11.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

12.

Obhliadka miesta:
Nie je potrebné.

13.

Lehota a miesto na predloženie ponúk:
16.09.2019 do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad Terňa, Obec Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa, obec@terna.sk

14. Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne, alebo e-mailom.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
Služby v odpadovom hospodárstve - PONUKA – NEOTVÁRAŤ
15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií
a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.
16. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2019
17. Obsah ponuky:
- Návrh na plnenie kritéria ( príloha č. 1 výzvy – formulár)
- Identifikačné údaje uchádzača ( príloha č. 2 výzvy – formulár)
- Vyhlásenie uchádzača ( príloha č. 3 výzvy – formulár)
- Návrh zmluvy o zbere a preprave komunálnych odpadov ( príloha č. 4 výzvy) s povinnými
prílohami ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
- Doklady uvedené v bode V. PODMIENKY ÚČASTI.
18. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení cenových ponúk s úspešným
uchádzačom podpíše Zmluvu o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, ktorá je

súčasťou výzvy na predkladanie ponúk. K tomuto návrhu zmluvy nemôže uchádzač

uvádzať výhrady, resp. vykonávať akékoľvek zmeny.
-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávanie tejto zákazky zrušiť v hociktorej fáze
jej zadávania.

V Terni, dňa: 5.9.2019
S pozdravom
Ing. Juraj Senderák
starosta obce

