OBEC PRAVENEC
Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec

Výzva na predkloženie cenovej ponuky
(v súlade s § 9 ods. 9 Zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Pravenec
IČO:
00318434
Sídlo:
Pravenec 208, 972 16 Pravenec
Kontaktná osoba:
Ing. Róbert Mikulášik
tel.: 046/5441122, 0917909303
e-mail: info@obecpravenec.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: odvoz odpadu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov
2.2 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.3 Miesto dodania: katastrálne územie obce Pravenec
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
3. Opis predmetu zákazky
3.1 Obec Pravenec zabezpečuje:
a) zber a odvoz objemného odpadu (kat. č. 200307) a stavebného odpadu (kat. č. 170904,
170107) prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK“) dvakrát
ročne. Prvý zber sa uskutočňuje v mesiacoch apríl/máj, druhý zber sa uskutočňuje
v mesiacoch september/október. Objem kontajnerov je min. 7 m3.
Na zber týchto druhov odpadov Obec Pravenec nemá vo vlastníctve VOK.
b) zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (kat. č. 200301) a to podľa potreby
prostredníctvom VOK o objeme 7 m3, ktorý má obec vo svojom vlastníctve. Ide
o VOK otvorený.
3.2 Predmetom zákazky je:
a) zapožičanie VOK za účelom zberu odpadov uvedených v bode 3.1 písm. a), ich
pristavenie a odvoz odpadu z týchto kontajnerov na skládku odpadov určenú verejným
obstarávateľom (Hater Handlová)
Dodávateľ služby zabezpečí:
- pristavenie VOK podľa potreby verejného obstarávateľa a to do 48 hodín od
telefonickej objednávky verejného obstarávateľa
- odvoz odpadu z VOK podľa potreby verejného obstarávateľ a to do 48 hodín od
telefonickej objednávky verejného obstarávateľa.
Frekvencia pristavovania a odvozu VOK v rámci jedného zberu je maximálne trikrát
z jedného zberného miesta. Doba pristavenia jedného VOK je maximálne 5 dní.
Maximálny počet VOK rozmiestnených v obci súčasne je tri.
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b) odvoz odpadu uvedeného v bode 3.1 písm. b) z VOK zo stabilného miesta (a jeho
opätovné pristavenie na zberné miesto) na skládku odpadov určenú verejným
obstarávateľom (Skládka TKO Vyšehradné), a to do 48 hodín od telefonickej
objednávky verejného obstarávateľa.
Obhliadka kontajnera je možná na základe vopred dohodnutého termínu.
4. Stanovenie cenovej ponuky:
4.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v nasledovnej podobe:
Sledovaný ukazovateľ
Počet km ubehnutých v súvislosti s pristavením VOK
do obce
Počet km ubehnutých v súvislosti s vysypaním VOK
na skládke v Handlovej
s opätovným pristavením VOK do obce
(zo skládky v Handlovej)
Počet km
ubehnutých bez opätovného pristavenia VOK do
v súvislosti obce (pristavenie VOK do sídla
prevádzky dodávateľa služby)
Počet km ubehnutých v súvislosti s vysypaním VOK
na skládke TKO Vyšehradné a opätovným
pristavením VOK do obce
Cena za 1 km jazdy s prázdnym VOK
Cena za 1 km jazdy s plným VOK
Cena za zapožičanie 1 ks VOK na 1 deň
Cena za 1 manipuláciu s VOK
Počet manipulácií s VOK pri 1 vývoze
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4.2 Ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené s plnením zákazky pri dodržaní
zákona o cenách.
4.3 Do cenovej ponuky žiadame uviesť, či uchádzač je alebo nie je platiteľom DPH.
5. Možnosť predloženia ponuky
5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania
6.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
6.2 Zálohy nebudú poskytované
6.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní služby.
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 31.12.2016
8. Podmienky účasti uchádzačov
8.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky – kópia.
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9. Lehota na predloženie ponuky
9.1 Lehota na predloženie ponuky je určená do 2.4.2015 do 15.00 hod.
9.2 Adresa, na ktorú sa má ponuka doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
9.3 Ponuka môže byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom.
10. Kritéria na hodnotenie ponuky
10.1 Najnižšia cena.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
11.1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku
vyhodnotenia iba úspešnému uchádzačovi.
11.2 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.
12. Za opis predmetu obstarávania: Ing. Róbert Mikulášik
V Pravenci, 30.3.2015

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce
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