Obec Poproč
Prieskum trhu - služby

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Poproč, 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
vyzývame na predkladanie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

„Zber, odvoz a likvidácia odpadov v obci Poproč“
1.IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:
Internetová stránka:

Obec Poproč
Školská 2, 044 24 Poproč
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
00324639
2020746189
neplatca
0907 950 728
starosta@poproc.sk
www.poproc.sk

2. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Katastrálne územie Obce Poproč, okres Košice - okolie

3.PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky (rozsah a špecifikácia) je:
poskytovanie služieb zber, odvoz a likvidácia odpadu v obci Poproč podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
podrobne špecifikovaných v prílohe č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu u oprávnenej osoby a v
súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch t.j., v závislosti od jeho zloženia
zabezpečí prednostne jeho energetické zhodnotenie v spaľovni odpadu alebo jeho zneškodnenie v spaľovni
odpadov, resp. na skládke odpadov. Úspešný uchádzač nebude skládkovať viac ako 20% všetkého odpadu.
Do konečnej ceny je potrebné započítať všetky poplatky v zmysle zákonov o odpadoch.

CPV kód

90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90511000-2 - Služby na zber odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu

Predpokladaná hodnota zákazky: 23 521,70 Eur bez DPH

4. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
1. V zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne. Zmluvná cena celkom
za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním predmetu zákazky
vrátane poplatkov, dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu
zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné
náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť

2.
3.
4.

5.
6.

primeranosť jej stanovenia na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v
súlade so zákonom o cenách.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
Ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
4.2. sadzba DPH a výška DPH,
4.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, v ponuke upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
Uchádzač celkovú zmluvnú cenu za predmet zákazky špecifikuje podľa prílohy č. 3 Spôsob stanovenia
celkovej ceny za predmet zákazky.

5.ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky
6.VARIANTNOSŤ PONUKY
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky. V prípade, ak bude ponuka predložená vo
variantoch, verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
7.OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku trasy zberu odpadu pred vypracovaním
ponuky.
8.TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania
s odpadmi (ďalej len Zmluva). Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
2. Termín plnenia predmetu zákazky: od 01.08.2020 do 31.12.2020
9.PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
1. Zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov (prevádzkových zdrojov) verejného
obstarávateľa.
2. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom a to na základe faktúry vystavenej
úspešným uchádzačom na základe skutočne vykonaných služieb a na základe faktúr vystavených
mesačne za predchádzajúci mesiac. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené právnymi
predpismi pre daňové doklady. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi. Zálohová platba nebude poskytnutá.
10.PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti – osobné postavenie
1.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky.
Splnenie podmienky účasti si overí obstarávateľ sám prostredníctvom verejne
dostupných zdrojov

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Splnenie podmienky účasti si overí obstarávateľ sám prostredníctvom verejne
dostupných zdrojov
2.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podmienky účasti – ekonomické a finančné postavenie – neuplatňuje sa.
Podmienky účasti – technická a odborná spôsobilosť – neuplatňuje sa
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11.OBSAH PONUKY
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:


Titulný list ponuky



Uchádzač predloží vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 2, upravený na základe predložených
dokumentov, dokladov a iných náležitostí.
Identifikačné údaje uchádzača:






Uchádzač predloží vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 3 tejto Výzvy, časť: „Identifikačné údaje
uchádzača“.
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČDPH (v
prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH túto kolónku ponechá prázdnu), telefón, e-mail,
kontaktná osoba.
Návrh
uchádzača
na
plnenie
kritéria
na
vyhodnotenie
ponúk
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 3 tejto Výzvy, časť: „Návrh na plnenie kritéria“.
Predložením podpísaného formuláru čestne vyhlasuje, že zabezpečí splnenie požiadavky verejného
obstarávateľa t.j., že ako úspešný uchádzač zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu u
oprávnenej osoby a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch t.j., v
závislosti od jeho zloženia zabezpečí prednostne jeho energetické zhodnotenie v spaľovni odpadu alebo
jeho zneškodnenie v spaľovni odpadov, resp. na skládke odpadov a nebude skládkovať viac ako 20%
všetkého odpadu vyvezeného z obce.
Čestné
vyhlásenie
o
neprítomnosti
konfliktu
záujmov
uchádzača
Uchádzačom na vyznačených miestach doplnené a štatutárnym zástupcom, alebo poverenou osobou
podpísané Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača (Príloha č. 4).
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby ponuka predložená uchádzačom obsahovala návrh zmluvy. Na
rokovanie o návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač, pričom uzatvorená zmluva nesmie byť
v rozpore s touto Výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Lehota viazanosti ponuky: do 31.08.2020

12.JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenskom).
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).
13.OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača bude doručená:
a) prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, musí byť vložená do neprehľadnej obálky s
uvedením nasledovných údajov a označením:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
- heslo súťaže: „Zber, odvoz a likvidácia odpadu“
- výrazné označenie: „Ponuka – neotvárať“.
b) e-mailom - v predmete správy je potrebné uviesť heslo súťaže: „Zber, odvoz a likvidácia odpadu“

14.LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 14.07.2020 do 10.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa:
Obec Poproč, obecný úrad, Školská 2, 044 14 Poproč
Spôsob doručenia ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na vyššie uvedenú
adresu resp. e-mailom na adresu: starosta@poproc.sk
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude
vrátená uchádzačovi.
15.OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.07.2020 o 10.30 hod. v sídle verejného obstarávateľa.
Otváranie ponúk je neverejné.
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16.KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK, PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA A SPÔSOB VYHODNOTENIA
1.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH
stanovená podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“.
2.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených hospodárskymi subjektmi
podľa hodnoty navrhovanej ceny za predmet zákazky, od najnižšej (v Eur s DPH) po najvyššiu
ponúkanú cenu.
3.
Ponuka s najnižšou zmluvnou cenou celkom za predmet zákazky v Eur s DPH bude úspešná
a umiestnená na I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe
zmluvnej ceny celkom za predmet zákazky v Eur s DPH uvedenej v predloženej ponuke
jednotlivých uchádzačov.
17.VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
1. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky ak:
- uchádzači, ktorí predložili ponuky, spĺňajú podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy,
- predložené ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
3. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
4.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť
zmluvu, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný
obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

18.UZAVRETIE ZMLUVY
1. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak
je uplatniteľné). Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis
– zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr pred podpisom zmluvy predložil
doklad preukazujúci splnenie požiadavky verejného obstarávateľa na
energetické
zhodnotenie komunálneho odpadu napr. doklad o vlastných kapacitách na energetické
zhodnotenie komunálneho odpadu, resp. zmluvne dohodnuté kapacity na energetické zhodnotenie
komunálneho odpadu.
3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

19.OSOBY URČENÉ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
Mobil: 0907 950 728, e-mail: starosta@poproc.sk
20.ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1. Za vypracovanie ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú
nárok na úhradu.
2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách bude
nevýhodný pre verejného obstarávateľa, alebo vyšší ako finančné možnosti verejného
obstarávateľa alebo vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky,
 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
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3.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri vyššie uvedenom
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom
obstarávaní.

S úctou,
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
..........................................................
Štatutárny orgán verejného obstarávateľa

V Poproči, dňa 08.07.2020

Prílohy:
Príloha 1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Príloha 2. Titulný list ponuky – vzor
Príloha 3. Návrh na plnenie kritéria – vzor
Príloha 4. Čestné vyhlásenie – vzor
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