Výzva na predkladanie ponúk
na predmet zákazky
„Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce
zo sanácie nelegálnych skládok mesta Tisovec“.

I.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Tisovec

Adresa:

Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

IČO:

00319155

Krajina:

Slovenská republika

Zastúpený:

Ing. Peter Mináč, primátor mesta

Kontaktná adresa:

Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

Kontaktná osoba:

Ing. Danka Bálintová

Tel./Mobil:

047/5603803, 0902 255661

E-mail:

danka.balintova@tisovec.com

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. Zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Bude postupovať podľa § 9 ods. 9 zákona.
II.Predmet zákazky
Názov zákazky: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov
pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uloženie odpadu na riadenú skládku odpadu v predpokladanom množstve 57 ton v súlade so
zákonom 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov.
III.Lehota viazanosti ponúk:
15.10.2015
IV.Lehota dodania predmetu zákazky a miesto dodania služby:
Do 31.10.2015, mesto Tisovec
V. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Tisovec a z dotácie Environmentálneho fondu formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
VI.CPV kód:
90513200-8 Likvidácia tuhého komunálneho odpadu
VII.Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena bez DPH za uskutočnenie predmetu zákazky.
VIII.Podmienky účasti
Záujemca predloží ,,Návrh na plnenie kritérií“ v zmysle Prílohy 1.
IX.Lehota na predloženie ponuky, vyhodnotenie ponúk:
Lehota na predloženie ponuky: do 06.10.2015 do 12:00 hod, vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej
v bode I tejto výzvy dňa 06.10.2015 o 14:00 hod.

X.Obsah ponuky:
Ponuka musí byť vypracovaná v zmysle tejto výzvy a jej príloh a musí obsahovať nasledovné doklady:
1.) Vyplnená príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií.
XI.Spôsob predkladania ponuky:
Záujemca, musí byť oprávnený na poskytovanie žiadanej služby, ktorý predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk
uvedenú v bode IX. tejto výzvy prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu: danka.balintova@tisovec.com.
XII.Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
32,61 za tonu EUR bez DPH
celková cena je 1858,77 bez DPH
celková cena s DPH je 2230,524 € ku ktorej sa pripočítava výška zákonného poplatku za uloženie je 18,81 €.
Pre zákonný poplatok nie je určená DPH (0% DPH)
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 2249 €.
V prípade ak ponuková cena bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu
ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
XIII.Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
XIV.Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom postupu podľa § 9 ods. 9 zákona bude uzatvorenie zmluvy o dielo.
Dátum vyhotovenia výzvy: 24.9.2015
Prílohy:
Príloha 1 Návrh na plnenie kritérií

Ing. Peter Mináč
primátor mesta Tisovec

