Výzva na predloženie ponuky.

OBEC JAROVNICE
Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice

Vec
Výzva na predloženie ponuky

Obec Jarovnice so sídlom Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Jarovnice
Sídlo: Obecný úrad 223, 082 63 Jarovnice
Štatutárny zástupca: Florián Giňa, starosta obce
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Tel.: 051 / 459 42 06, 0948 076 137
E-mail: jarovnice@jarovnice.sk
Internetová stránka: http://www.jarovnice.sk/
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Jarovnice, Obecný úrad 223, 082 63
Jarovnice
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Janka Marcinčinová, prednostka obce
4. Predmet obstarávania:
Predmet zákazky: „Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice“
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je odstránenie miest s nelegálne umiestneným
odpadom a to realizáciou sanačných prác, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov
existujúcich nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Jarovnice podľa výkazu výmer
a štúdie ktoré sú prílohami tejto výzvy. Vzhľadom na existenciu umiestnenia odpadov
na nelegálnych skládkach je potrebné z dôvodu environmentálnej ochrany a zlepšenia kvality
života a zdravia na danom území pristúpiť k nápravným opatreniam a to k odstráneniu
a následnému zneškodneniu nezákonne umiestneného odpadu.
CPV kód: 90500000-2 – Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom, 90510000-5 –
Likvidácia a spracovanie odpadu, 90512000-9 – Služby na prepravu odpadu, 45112360-6 –
Práce na sanácii pôdy, 45112320-4 – Rekultivačné práce, 45112700-2 – Terénne úpravy.
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536
a násl. Obchodného zákonníka. (ďalej len „Zmluva“).
6. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
Verejný obstarávateľ si bude rámci Zmluvy o dielo uplatňovať sociálny aspekt vo verejnom
obstarávaní (v zmysle odporúčania poskytovateľa príspevku), t. j. povinnosť úspešného
uchádzača zhotoviteľa počas doby plnenia zmluvy zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z.
(Zákonník práce) jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je odstránenie miest s nelegálne umiestneným odpadom a to realizáciou
sanačných prác, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov existujúcich nelegálnych skládok v
katastrálnom území obce Jarovnice podľa výkazu výmer a štúdie ktoré sú prílohami tejto
výzvy. Vzhľadom na existenciu umiestnenia odpadov na nelegálnych skládkach je potrebné z
dôvodu environmentálnej ochrany a zlepšenia kvality života a zdravia na danom území
pristúpiť k nápravným opatreniam a to k odstráneniu a následnému zneškodneniu nezákonne
umiestneného odpadu.
Relevantná štúdia celkové odhadované množstvo odpadu 435 t, avšak celkové obstarávané
množstvo odpadu je 285 t.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer a štúdii.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je
možná na základe požiadavky záujemcov. Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku
miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré
budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky si môžu záujemcovia
dohodnúť vopred telefonicky na telefónnom čísle 0948 076 137, uvedených v tejto výzve.
Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 29.378,50 EUR bez DPH.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Jarovnice, k. ú. Jarovnice – Močidľany, parc. č. KN
C č. 222, KN C č. 218, KN C č. 192, KN C č. 193.
10. Termín plnenia zákazky - dodania predmetu zákazky (lehota na dodanie alebo
dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy): do 1 mesiaca odo dňa
protokolárneho odovzdania nelegálnej skládky.
11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych
fondov EU: Operačný program: Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1
a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať
zálohy a preddavky.
12. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 19.09.2018 do 11.00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá
ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou
ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto
a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v
procese verejného obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky bude
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
- Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom jazyku verejnému
obstarávateľovi v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením
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heslom súťaže „Sanácia skládky odpadu v obci Jarovnice“. Na obálke bude zároveň
označenie uchádzača a verejného obstarávateľa.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením „Nie som platcom
DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.
Miesto predkladania ponúk: Obec Jarovnice, Obecný úrad 223, 082 63 Jarovnice.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Rozdelenie plnenia zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je
potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady
a údaje:
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha).
- Cenovú ponuku uchádzača – ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej forme
(Príloha).

16. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.09.2018 o 13.00 hod. na Obecnom
úrade Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, v kancelárii starostu obce.
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Miroslav Kovalík, osoba
vykonávajúca proces verejného obstarávania, tel. č.: 0907 290 909, email:
orimtender@gmail.com.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude pred podpisom Zmluvy požadovať od úspešného uchádzača ďalšie
doklady:
-

Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu na vyššie uvedený predmet zákazky.

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5. tejto výzvy.

-

Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná až po overení procesu verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP). V
prípade, že proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa
NFP, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom.

Jarovnice, 10.09.2018

S úctou

..........................................................
Florián Giňa
starosta obce Jarovnice

Prílohy:
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
• Štúdia
• Výkaz výmer
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