Prieskum trhu
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní)
Zákazka s nízkou hodnotou

PREDMET OBSTARÁVANIA:
Poskytovanie poradenstva na úseku odpadového
hospodárstva v obci Prakovce a na zbernom dvore v obci
Prakovce

V Prakovciach, dňa 18.januára 2016
Mgr. Pavol Lukáš v.r.
starosta
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Identifikácia obstarávateľa
Sídlo:
Zastúpená:
Tel:
Email:
IČO:
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Obec PRAKOVCE
Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Mgr. Pavol Lukáš, starosta
053/41820 31, 0902 904 172
sekretariat@prakovce.sk
podatelna@prakovce.sk
00329517

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť pri prieskume trhu pre výber dodávateľa, ktoré sa
uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adresu:
Podateľňa, Obec PRAKOVCE, Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Vašu ponuku môžete doručiť do: 27.01.2016, 12:00
V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.
V Prakovciach, dňa: 18.01.2015
3 Predmet
Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne a celoročne zabezpečovať pre obstarávateľa:
Predmet 1a)
Na úseku Zberného dvora (ďalej len na ZD):
 poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva podľa všeobecných právnych
predpisov,
 odborný dozor a dohľad nad riadením ZD,
 pravidelné školenia zodpovedných pracovníkov ZD v oblasti predmetu činnosti ZD,
 právne a vecné konzultácie v zmluvných a právnych veciach týkajúcich ZD,
 odborný dohľad nad spôsobom nakladania s odpadmi ZD a upozorňovať na stav,
ktorý je v rozpore s legislatívou,
 dozor nad dodržiavaním prevádzkového poriadku ZD ako aj ďalších súvisiacich
predpisov,
 výkon zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s nebezpečným odpadom,
 výkon zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s ostatným odpadom,
 ohlasovanie povinných údajov do informačných systémov štátnej správy,
 monitoring prevádzky zberného dvora v zmysle prevádzkových hodín,
 vypracovanie ročných hlásení na nakladanie s odpadmi ZD,
 vedenie povinnej priebežnej evidencie o nakladaní s odpadom ZD,
 zastupovanie pred orgánmi štátnej správy ako aj pred zmluvnými partnermi v oblasti
odpadového hospodárstva,
 koordinácia odberateľov a dodávateľov ZD,
 ročné vyhodnocovanie efektívnosti a hospodárnosti prevádzky ZD,
 spoluúčasť na plánovaných kontrolách orgánmi štátnej správy.

Predmet 1b)
Na úseku obec Prakovce (držiteľa odpadu a pôvodcu odpadu)
 poradenstvo v oblasti odpadového a vodného hospodárstva, ako i ochrany ovzdušia
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 výkon zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s nebezpečným odpadom,
 výkon zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s ostatným odpadom,
 vypracovanie ročných hlásení na nakladanie s odpadmi a viesť povinnú evidencie o
nakladaní s odpadom,
 ohlasovanie povinných údajov do informačných systémov štátnej správy,
 odborný dohľad nad spôsobom nakladania s odpadmi a upozorňovať na stav, ktorý je
v rozpore so zákonmi,
 koordináciu zmluvných partnerov a Koordinačného centra pri výkone ich služieb v
oblasti odpadového hospodárstva,
 právne a vecné konzultácie v zmluvných a právnych veciach týkajúcich sa oblasti
odpadového a vodného hospodárstva, ako i ochrany ovzdušia a ochrany zdravia,
 v prípade zmeny právnych predpisov v oblasti odpadového, vodného hospodárstva,
ochrany ovzdušia a ochrany zdravia, upozorniť Objednávateľa o zmenách v právnych
úpravách,
 zastupovanie pred orgánmi štátnej správy ako aj pred zmluvnými partnermi v oblasti
odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, ovzdušia a ochrany zdravia.
 spoluúčasť na plánovaných kontrolách orgánmi štátnej správy v oblasti odpadového
hospodárstva, vodného hospodárstva, ovzdušia a ochrany zdravia.
Predmet 2)
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Obstarávateľa zabezpečiť povinnú a doplňujúcu dokumentáciu
v povinnom rozsahu:
 uvedenie priestorov Zberného dvora do prevádzky na RUVZ v Spišskej Novej Vsi
a príslušných úradoch štátnej správy.
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Špecifikácia

V rámci realizácie predmetu obstarávania požadujeme predkladanie mesačného súpisu
vykonaných činností a prác, ako podmienku preplatenia faktúr.
Predmet zmluvy musí byť vyhotovený podľa platných STN, všeobecne záväzných technických
a právnych požiadaviek na predmet záujmu, platných právnych, prevádzkových
a bezpečnostných predpisov.
Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb na úseku
životného prostredia
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Predpokladaná ročná (celková) hodnota zákazky bez DPH 830 EUR
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Termín uzavretia a trvanie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov od 01.02.2016 – 31.01.2017
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Kontaktné osoby

Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie
akýchkoľvek informácií v súvislosti s výberom dodávateľa
Michal Gordan, kontakt: michal.gordan@prakovce.sk
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Platnosť ponuky

Doba platnosti ponuky do 31.1.2016
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Platobné podmienky

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa dodania faktúry v zmysle predmetu zákazky, špecifikácie
a podmienok zmluvy. Neakceptujeme vystavovanie zálohových faktúr.
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Forma výberu dodávateľa

Jednokolový tender:
Predloženie dokladov a dokumentov vložením fotokópií požadovaných dokladov a
dokumentov, časť Prílohy účastníka)
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Forma ponuky

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme v slovenskom
jazyku. Zjavné chyby v písaní má obstarávateľ právo v ponuke odstrániť.
Na obálke / obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Adresa obstarávateľa:
Obec PRAKOVCE
Prakovce 333, 055 62 Prakovce
b) Označenie obálky: „cenová ponuka: Poskytovanie poradenstva na úsekou
odpadového hospodárstva v obci Prakovce a na ZD v obci Prakovce“
c) Adresa dodávateľa
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27.01.2015 o 12.00 hod. v podateľni obecného
úradu Prakovce. Na ponuky doručené po termíne sa neprihliada.
Uchádzač / dodávateľ predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne
akceptuje uvedené podmienky tohto výberu dodávateľa.
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POŽADOVANÉ DOKLADY A DOKUMENTY:

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:
1. Doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace ku dňu ukončenia lehoty na
predkladanie, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania (alebo podobný predmet
podnikania), (www.orsr.sk).:
 Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 Vzdelávacia činnosť

2. Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehlásenie musí
byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa.
3. vyplnený cenový návrh (Príloha č.2).
4. Návrh zmluvy.
5. Všetky strany ponuky musia byť riadne očíslované a podpísané.
13.1.

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa

 Po termíne: 27. 01. 2016 12:00 hod., budú obálky otvorené a následne
vyhodnotené.
 Variácie predmetu zmluvy a cenovej ponuky nie sú povolené.
 Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení,
respektíve ukončení výberového konania.
 Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre obec Prakovce z hľadiska ceny.
 Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú
predmetom vyhodnocovania.
 Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené
doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.
 Obec Prakovce si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné
rokovania o podmienkach písomnej zmluvy len vybraných dodávateľov, ktorí splnili
všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto
výzvou.

13.2.

Oznámenie o úspešností ponúk

 Dodávatelia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk
informovaní.

13.3. Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk
 Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje Obec Prakovce k uzavretiu obchodného
vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov.
 Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká obci Prakovce povinnosť
uzavrieť zmluvu so žiadnym z oslovených dodávateľov. Obec Prakovce si vyhradzuje
právo výberu dodávateľa na dodávku komodity kedykoľvek, aj bez udania dôvodu,
zrušiť.
 Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že obec Prakovce má v priebehu výberu
dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať
doplňujúce údaje.

Túto výzvu schvaľuje:

v Prakovciach dňa 18.01.2016
Mgr. Pavol Lukáš
starosta

1. príloha

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dodávateľ: (obchodné meno):

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

(sídlo):

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

(IČO):

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

(zápis v registri):

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

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):

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

telefonický kontakt:

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

email:

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

čestne vyhlasujeme, že zamestnanci obce Prakovce a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho
zákonníka), členovia štatutárnych alebo kontrolných orgánov obce Prakovce a ich blízke
osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka):
-

nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým
alebo obdobným predmetom podnikania,
nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa,
nevykonávajú funkciu člena štatutárneho alebo iného orgánu dodávateľa,
nebudú mať osobný prospech z transakcií medzi dodávateľom a obcou Prakovce,
nevykonávajú inú činnosť / službu pre obstarávateľa, ktorá by mohla spôsobiť
konflikt záujmov

čestne vyhlasujeme že nevykonávame pre obec Prakovce žiadnu činnosť / službu, ktorá by
mohla spôsobiť konflikt záujmov.

V ................................., dňa .......................

...........................................................
Štatutárny orgán alebo splnomocnený zástupca
(meno, priezvisko, funkcia)

Splnomocnený zástupca je povinný predložiť písomné a overené splnomocnenie nie staršie
ako 3 mesiace, ktoré je súčasťou doručených dokumentov.

2. príloha
Cenový návrh
na vypracovanie ponuky
Poskytovanie poradenstva na úseku odpadového hospodárstva v obci Prakovce a na
zbernom dvore v obci Prakovce
EUR
PREDMET

1a

Zhotoviteľ sa zaväzuje
priebežne a celoročne
zabezpečovať pre
obstarávateľa predmet
zmluvy

1b

cena mesačne
bez DPH

úsek

NÁZOV PREDMETU

cena
mesačne s
DPH

DPH

zberný dvor

obec
Prakovce
(12 x cena mesačne s DPH)

1

(1a + 1b)
Cena spolu s DPH
za 12 mesiacov

. . . . , . . EUR
Slovom:

2

Zhotoviteľ sa zaväzuje
pre Obstarávateľa
zabezpečiť povinnú a
doplňujúcu
dokumentáciu
v povinnom rozsahu

Jednorázová
cena bez DPH

DPH

Jednorázová
cena s DPH

zberný dvor

(cena s DPH za predmet celkom)
SPOLU

(1 + 2)
Cena CELKOM
spolu s DPH

. . . . , . . EUR
Slovom:

V ................................., dňa .......................

...........................................................
Štatutárny orgán alebo splnomocnený zástupca
(meno, priezvisko, funkcia)
Splnomocnený zástupca je povinný predložiť písomné a overené splnomocnenie nie staršie
ako 3 mesiace, ktoré je súčasťou doručených dokumentov.

