O B E C S P I Š S K Ý H R H O V
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
(PRIESKUM TRHU)
zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (zákon)

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
2.6.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec SPIŠSKÝ HRHOV
Adresa sídla:
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL):
http://www.spisskyhrhov.info/
Zastúpený:
PhDr. Vladimír Ledecký, starosta obce
IČO:
00329592
DIČ:
2020717853
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
Kontaktná osoba obstarávateľa:
Meno:
Tel.:
E-mail:

Ing. Martina Bednárová
053/46 99 057
bednarova@spisskyhrhov.sk

Názov zákazky: Nákup veľkokapacitného kontajnera na triedený zber odpadového papiera s
objemom 20m3
Druh zákazky: nákup tovarov
Miesto dodania predmetu zákazky: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý
predmet zákazky.
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho uzatvoreného veľkokapacitného kontajnera so
zadnými vrátami na triedený zber papiera s objemom 20m3 v množstve 1 kus.
Zberový kontajner musí spĺňať hlavne tieto požiadavky:
uzatvorené prevedenie – s pevnou sedlovou strechou s miernym sklonom,
prispôsobené na prepravu pomocou automobilu vybaveným špeciálnym hákovým
nakladačom,
otvárateľné zadné dvojkrídlové dvere s úchytom o bok kontajnera,
zadné otváracie dvere opatrené bezpečnostným zatváraním,
sklopné bočnice na oboch stranách,
objem kontajnera 20m3,
prevedenie podľa DIN 30 722,
rozmery: 5 000 x 2 300 x 1 700 - 1 900 mm,
obvodový plášť a dvere z plechu hrúbky 3mm,
podlaha a spodné oblúky kontajnera z plechu hrúbky 4mm,
materiál konštrukcie: oceľ, akosti St. 11 375 a vyššej,
konštrukcia oceľová s ochranou proti korózii ochranným náterom,
náter: 2x základný antikorózny syntetický náter,
2x vrchný syntetický náter (odtieň podľa požiadavky RAL alebo STN),
dlhá životnosť.
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Súčasťou dodávky tovaru sú aj dopravné náklady vrátane doručenia predmetu zákazky na adresu :
Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves.
3.

Stanovenie postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania
zákazky podľa § 9, ods. 9, Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Podľa § 4, odst. 3b, bod 1, Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov do objemu najviac (maximálne) 5 412,- EUR bez DPH.

5.
5.1.
5.2.

Jazyk ponuky:
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej priložené musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.

6.
6.1.

Mena a ceny uvedené v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná konečná jednotková cena za dodanie 1 ks kontajnera, uvedená v ponuke
uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta.
Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle 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. Určenie ceny a spôsobu jej určenia
musí byť zrozumiteľný a jasný.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú konečnú jednotkovú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná konečná jednotková cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná konečná jednotková cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

6.2.

6.3.

6.4.

Podmienky účasti uchádzačov:
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO
POSTAVENIA:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z.:
f) je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku,
7.1.1. Doklady:
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. uchádzač preukáže podľa §
26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z.z. vo fotokópiách:
- dokladom o oprávnení dodávať tovar (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra, alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov, alebo výpis z obchodného registra), alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného
predmetu zákazky.
(Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku.)
7.2.
Uchádzač môže doklady podľa bodu 7.1.1. nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
7.
7.1.
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8.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100% je konečná navrhovaná jednotková
cena vrátane DPH v EUR za dodanie 1 ks tovaru podľa predmetu zákazky.

9.
9.1.

Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.07.2014.
V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzatvorením zmluvy
podľa § 146 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorou môže dôjsť k pozastaveniu
konania verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť
zmluvu/objednávku v lehote viazanosti ponúk. V tomto prípade verejný obstarávateľ oznámi
uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

9.2.

9.3.

10.

Elektronická aukcia:
Nepoužije sa.

Označenie obálky ponuky:
Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky
musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi podľa bodu 11.1..
11.1. NA OBÁLKE/OBALE PONUKY MUSIA BYŤ UVEDENÉ NASLEDOVNÉ ÚDAJE:
11.1.1. Adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podľa bodu 13.2. (na obálku/obal uviesť: Obec SPIŠSKÝ
HRHOV, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov),
11.1.2. Identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),
11.1.3. Označenie obálky/obalu: „Prieskum trhu – neotvárať!“ a heslom : „Nákup veľkokapacitných
kontajnerov na papier“.
11.

12.

Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

13.
13.1.
13.2.

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota: do 25.06.2014 do 9:00 hod.
Miesto:
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu:
Obec SPIŠSKÝ HRHOV, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
Pri osobnom doručení na adresu:
Obec SPIŠSKÝ HRHOV, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, v pracovných dňoch: stránkové
hodiny:
Pondelok, Streda, Štvrtok: 8:00 hod. – 11:30 hod., 12:30 hod. – 15:00 hod.
Forma: Ponuku predkladá spolu v jednej obálke/obale.
Obsah: Doklady podľa bodu 7. Výzvy a ponuka.

13.3.
13.4.
14.

Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
NIE.

15.
15.1.

Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.06.2014 o 10:00 hod.
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15.2.

Účasť na otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí
ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti
ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo Výzve na
predloženie cenovej ponuky alebo náležitosti ponuky.

16.

Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho
ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.

17.

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva na dodanie tovaru.

18.
18.1.
18.2.

Trvanie:
Lehota dodania tovaru: do 31.07.2014
Trvanie zmluvy:
do uskutočnenia dodania tovaru

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
Nebude predložená ani jedna ponuka,
Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predloženie cenovej ponuky,
19.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
19.
19.1.
19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.

20.
20.1.
20.1.1.
20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.
20.1.5.

20.2.
20.2.1.

Doplňujúce informácie:
Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytujú preddavky (zálohy).
Dodávateľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za dodané tovary po schválení objednávateľom
(verejný obstarávateľ v zmysle kúpnej zmluvy) a túto doručiť do 14 kalendárnych dní
objednávateľovi po riadnom prevzatí predmetu zákazky objednávateľom.
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. Faktúra musí obsahovať jednotlivé položky
a popis jednotlivých prvkov dodávky a ich ceny. Ako prílohu faktúry dodávateľ predloží
odovzdávajúci/preberací protokol potvrdený objednávateľom.
Dodávateľ bude povinný predložiť objednávateľovi faktúru v troch vyhotoveniach.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku a nakoľko bude
financovaný z dotačných prostriedkov Recyklačného fondu, lehota splatnosti faktúr je do 10 dní
odo dňa úhrady finančných prostriedkov z Recyklačného fondu na účet objednávateľa
(obstarávateľa).
Záručná lehota:
Dodávateľ tovaru poskytne záruku 24 mesiacov na uvedené tovary.

V Spišskom Hrhove, dňa 29.05.2014

PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

