Výzva na predloženie cenovej ponuky

Naše číslo: 2985/2021
Vybavuje: Bc. Lucia Opátová
Mobil: 0948 340 037
Email: lucia.opatova@sered.sk

VEC:
Zaslanie výzvy na preloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb pod názvom:
„Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 120 litrových hnedých nádob v katastri mesta
Sereď„
V prílohe Vám zasielame výzvu na preloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu verejného
obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky
zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s výzvou
na predkladanie ponúk.
S pozdravom

V Seredi, dňa 22.02.2021

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta Sereď

Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk

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, 926 01 Sereď
Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta
IČO: 00306169
Email: mu@sered.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Bc. Lucia Opátová, referent odpadového hospodárstva, OŽP MsÚ Sereď
Telefón: 031/789 23 92 kl. 279, 0948 340 037
Email: lucia.opatova@sered.sk
2. Názov predmetu obstarávania: Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 120 litrových
hnedých nádob v katastri mesta Sereď
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 90511200 – 4 Zber odpadu z domácností
4. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 120 litrových hnedých
nádob v počte 2 200 kusov od rodinných domov v katastri mesta Sereď a odvoz tohto odpadu
na miesto jeho uloženia a spracovania - Areál Bioplynovej stanice Majcichov - Sereď, lok.
Malý Háj, parc. č. 4012/3, k.ú. Sereď.
Zber bude prebiehať od 15.03.2021 do 18.11.2021 týždenne v pondelky (1.časť mesta) a
štvrtky (2.časť mesta) v súlade s harmonogramom zberu biologicky rozložiteľného odpadu v
meste Sereď.
5. Cena:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:

jednotková cena za vývoz 1 nádoby bez DPH,

výška a sadzba DPH a

jednotková cena za vývoz 1 nádoby 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.
Cena bude zaokrúhlená na 3 desatinné miesta.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 42 000 € bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: od podpisu zmluvy do 18.11.2021
10. Lehota viazanosti ponúk: 15.03.2021
11. Lehota na predkladanie ponúk a predloženie ponuky:
 Lehota na predkladanie ponúk je do: 01.03.2021 12:00 hod;
 Cenové ponuky sa predkladajú osobne na podateľni MsÚ Sereď, poštou na adresu:
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď, e-mailom na
adresu: lucia.opatova@sered.sk alebo do elektronickej schránky mesta Sereď







prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. V prípade doručenia poštou musí byť
ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie
republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať.
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a
nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 120 litrových
hnedých nádob v katastri mesta Sereď - NEOTVÁRAŤ“, ako aj obchodným
menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača; v prípade doručenia elektronicky sa do
predmetu správy uvedie „Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 120 litrových
hnedých nádob v katastri mesta Sereď – Súťažná ponuka“
ponuky sa predkladajú v zložení: Návrh na plnenie kritérií (Príloha č.1), Návrh
zmluvy vrátane všetkých príloh (Príloha č.2), doklady na splnenie podmienok v účasti
podľa bodu 12.

12. Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom
vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce,
poskytovať služby alebo dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky a čestné
vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (Príloha č.3).
12.2 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa
§ 34 ods. 1 :
1. písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, s minimálnou požiadavkou na objem poskytovaných služieb rovnakých ako sú
predmetom zákazky v objeme 50 000 eur bez DPH.
2. písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie údajmi o strojovom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií
na poskytnutie služby, minimálnou požiadavkou je zberné vozidlo s rotačným
systémom lisovania (Rotopress) a rokom výroby 2015 alebo vyšším

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia jednotková cena za vývoz 1 nádoby v eurách s DPH
14. Podmienky financovania:
Podľa zmluvy.
15. Typ zmluvy:
Na poskytnutie služby
16. Doplňujúce informácie:
1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Seredi dňa 22.02.2021

Ing, Martin Tomčányi
primátor mesta Sereď

Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Zmluva
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

