V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

REALIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE PROJEKT „VYBUDOVANIE ZBERNÉHO
DVORA A SANÁCIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU V OBCI NÁLEPKOVO“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Internetová adresa organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo
00329398
Ing. Dušan Daniel
www.nalepkovo.sk
Ing. Mária Pokryvková
+421 907 395 225
maria.pokryvkova@gmail.com

2.

Druh predmetu obstarávania: služby

3.

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 717,00 EUR bez DPH

4.

Slovník spoločného obstarávania:
CPV-79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie

5.

Typ zmluvy: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

6.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Nálepkovo

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Hlavným cieľom projektu je skvalitniť, zefektívniť a rozšíriť existujúci systém nakladania s odpadmi
dobudovaním systému triedeného zberu o zberný dvor a vybudovaním stojísk v obci Nálepkovo.
Verejné obstarávanie jednotlivých aktivít projektu zrealizuje externý obstarávateľ v rozsahu 200 hodín. Tieto
činnosti budú zabezpečené prostredníctvom subjektu zazmluvneného na základe úspešne realizovaného
procesu verejného obstarávania. Podmienkou jeho výberu bude VŠ vzdelanie a minimálne 3 ročné
skúsenosti v oblasti VO.
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb spojených so zabezpečovaním procesov verejného
obstarávania. Je potrebné uskutočniť 6 plánovaných verejných obstarávaní, v členení:
1. Zhotoviteľ na stavebné práce – zberný dvor
Opis predmetu VO: Výstavba zberného dvora o výmere 1067,18 m2 a 3 stojísk o celkovej výmere
74,679 m2. Výber na dodávateľa služby odstránenia nezákonne uloženého odpadu na parcelách v k.ú.
obce Nálepkovo. Obec Nálepkovo v postavení prijímateľa zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na dobu
realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu
osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a
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zároveň b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Celková hodnota zákazky: 242 232,25 €
Postup obstarávania: Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
2. Zhotoviteľ na sanačné práce nelegálnej skládky
Opis predmetu VO: Zber, preprava a uskladnenie nezákonne uloženého odpadu v objeme 584 ton.
Výber na dodávateľa služby odstránenia nezákonne uloženého odpadu na parcelách v k.ú. obce
Nálepkovo. Obec Nálepkovo v postavení prijímateľa zmluvne zaviaže dodávateľa, že na dobu
realizácie služby zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu
spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:a) patria k marginalizovanej rómskej komunite,
a zároveň b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Celková hodnota zákazky: 57 816,00 €
Postup obstarávania: Iná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
3. Nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora
Opis predmetu VO: Nákup traktora s čelným nakladačom a nosiča kontajnerov.
Celková hodnota zákazky: 79 992,00 €
Postup obstarávania: Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko podľa zákona č.
343/2015 Z.z.
4. Nákup kontajnerov
Opis predmetu VO: Nákup a doprava 13 ks vaňových veľkoobjemových kontajnerov 7m³ otvorených.
Celková hodnota zákazky: 21 450,00 €
Postup obstarávania: Podlimitná zákazka realizovaná cez elektronické trhovisko podľa zákona č.
343/2015 Z.z.
5. Stavebný dozor – realizácia zberného dvora
Opis predmetu VO: Stavebný dozor pri výstavbe zberného dvora a stojísk.
Celková hodnota zákazky: 3 600,00 €
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.
6. Externý manažment
Opis predmetu VO: Externý manažment projektu v rozsahu 910 hodí. Jedná sa o činnosť projektového
manažéra, finančného manažéra a manažéra pre publicitu projektu.
Celková hodnota zákazky: 9 955,40 €
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.

a to v súlade s výzvou – Operačný program Ľudské zdroje – MV SR:
Kód výzvy:

OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Prioritná os:

6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít

Investičná priorita:

6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ:

6.1.1
Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania

Aktivity:

A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho
odpadu aktivita A.2 Vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných
nádob a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
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B. Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie
nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
8.

Obhliadka predmetu zákazky a miesta: obhliadka nie je nutná

9.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: 01.07.2018 - 31.12.2018
12. Lehota na predloženie ponuky: do dňa 29.06.2018 do 10.00 hod.
13. Označenie obálky ponuky:
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
označenie heslom verejnej súťaže „VO – zberný dvor“.
14. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov
15. Spôsob predloženia ponuky: poštou, mailom alebo osobne
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
17. Pokyny na zostavenie ponuky:
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 platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek
inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny
musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť
zisku v súlade so zákonom o cenách.
18. Podmienky účasti:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax,
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá – odporúčanie predloženia)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena v EUR
c) Fotokópia (bez nutnosti overenia) dokladu o oprávnení poskytovať služby (u právnických osôb
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra)
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19. Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. Ponuka
musí byť vyhotovená v písomnej/listinne/elektronickej forme.
20. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk (neverejné) sa uskutoční dňa 30.06.2018. Bezprostredne po otváraní
bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zjednodušená zápisnica a následne bude
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
21. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018
22. Financovanie predmetu zákazkya podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie a z vlastných zdrojov. Dodávateľovi sa neposkytne žiaden
preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Faktúra bude doručená až po vykonaní
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
23. Ostatné informácie: Verejný obstaráveteľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené
podmienky účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak všetky ponuky
prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú zmluvnú
sumu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky
prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.

Spišská Nová Ves, dňa 22.06.2018

..................................................................
Ing. Mária Pokryvková
splnomocnená osoba vo VO
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NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

1. Obchodné meno uchádzača:
2. Adresa alebo sídlo uchádzača:
3. Názov zákazky:

REALIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE PROJEKT
„VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA A SANÁCIA NEZÁKONNE
UMIESTNENÉHO ODPADU V OBCI NÁLEPKOVO“

Vyplní uchádzač v EUR
Kritérium

Navrhovaná cena bez DPH

Výška DPH

Celková cena s DPH

Cena za predmet zákazky

Je uchádzač platiteľom DPH?
(nehodiace sa prečiarknite)

ÁNO

NIE

Dátum:

.............................................................
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za
uchádzača koná navonok.
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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno

:

Sídlo

:

V zastúpení

:

IČO

:

DIČ

:

IČ DPH

:

Bankové spojenie

:

IBAN

:

BIC

:

Telefón

:

E-mail

:

Zápis v registri:

.................................................................

Strana 6 z 6

