V Ý Z V A
(prieskum trhu)
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky poskytnutia služby
„NÁLEPKOVO – LISOVANIE KALOV“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
OBEC NÁLEPKOVO
Adresa organizácie:
Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO:
00329398
Internetová adresa organizácie (URL): www.nalepkovo.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Mária Pokryvková – 0907 395 225 (verejné obstarávanie)
p. Roman Šmelko – 0903 642 226 (technické informácie)
E-mail:
maria.pokryvkova@centrum.sk
ocunal@nalepkovo.sk
2. Typ zmluvy:
Podľa § 269 Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Nálepkovo
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmet zákazky sa týka zapožičania lisu potrebného na lisovanie kalov v obci Nálepkovo
v objeme cca 200 m³ na dobu 2 – 5 dní. Jedná sa o usadený kal.
Kapacita čističky predstavuje 2 200 ekvivalentných obyvateľov. Požiadavkou je i zahrnutie
flokulantu do cenovej ponuky a v prípade potreby zabezpečenie zaškolenia obsluhy stroja na
lisovanie kalov. Odvoz spracovaného odpadu si obec zabezpečí sama.
Obec Nálepkovo zabezpečí vlastný prívod vody a elektrickej energie.
Číselný kód pre hlavný predmet (CPV): 90510000-5
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Lehota uskutočnenia plnenia predmetu zákazky: do 30.4.2015
8. Predkladanie cenových ponúk:
a) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: dňa 31.3.2015, do 10.00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese,
c) Označenie obálky ponuky: „súťaž - neotvárať“, heslo verejnej súťaže „Lisovanie kalov“
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v eurách,

9. Platnosť ponuky: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do
31.05.2015.
10. Obhliadka predmetu zákazky: Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta predmetu obstarávania, dostanú informácie priamo u zodpovednej osoby na adrese
uvedenú v bode 1. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služby, aby
si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky v
termíne do 27.03.2015 do 13.00 hod.
11. Podmienky financovania: Poskytovateľovi služby sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
13. Ostatné informácie:
a) Táto výzva - prieskum trhu slúži zároveň pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade cenových ponúk na poskytnutie
služby v limite do 20 tisíc Eur bez DPH bude akceptovaná pre výber zmluvného partnera.
Nad týmto limitom cenová ponuka nebude akceptovaná.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet
zákazky.
c) Verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
d) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania
zákazky.
e) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorého ponuka bude akceptovaná, aby preukázal
oprávnenie poskytovať službu predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby.
.

Spišská Nová Ves, 18.3.2015
......................................................................
Ing. Mária Pokryvková
splnomocnená osoba na VO

