Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 SEREĎ
467/2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Sereď
So sídlom: Námestie republiky 1176/10
Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi primátor mesta
IČO : 00306169
Email: mu@sered.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón: Ing. Michal Klinka, 0918963237
Email: michal.klinka@sered.sk
2. Názov predmetu obstarávania: Čistenie uličných vpustov
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 90640000-5 Služby na čistenie a vyprázdňovanie
vpustov, 90641000-2 Služby na čistenie vpustov
4. Opis predmetu obstarávania: Čistenie uličných vpustov
Kompletná špecifikácia
Čistiace práce na komunikáciách v správe mesta Sereď:
- ručné vyčistenie uličnej vpuste t.j. bahenného koša a v prípade potreby vnútorného priestoru
uličnej vpuste.
Cenová ponuka musí obsahovať cenu za čistenie 1 ks uličnej vpuste.
5. Cena:
Cena služby musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH,
 výška a sadzba DPH a
 cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
5830 bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 30.04.2018
10. Lehota viazanosti ponúk: 31.01.2018
11. Lehota na predkladanie ponúk:

lehota na predkladanie ponúk je do: 17.01.2018 o 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí
byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: mesta Sereď do podateľne Mestského úradu
v Seredi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je
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možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Ponuky sa predkladajú
v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Čistenie uličných
vpustov– neotvárať!“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
12.Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2
písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu
– oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v eurách s DPH
14. Doplňujúce informácie:
1) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Seredi dňa 10.01.2018

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
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