Výzva na predloženie ponuky
Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44 Hrhov, IČO: 00328294

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44, 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") zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky
„Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrhov"
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrhov
Sídlo: Hrhov 363, 049 44
Štatutárny zástupca: Ing. Tankó Ladislav, starosta obce
IČO: 00328294
DIČ: 2020961338
Tel.: +421 58 796 15 86
E-mail: starosta@hrhov.sk
Internetová stránka: http://www.hrhov.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44

3.

Kontaktná osoba:
Ing. Tankó Ladislav, starosta obce, Tel.: +421 58 796 15 86, E-mail: starosta@hrhov.sk

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na sanáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom v
obci Hrhov. Ide o zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrhov. Miesto s
nezákonne uloženým odpadom sa nachádza na parcele: KN-E 1248/1. Prevládajúci druh odpadu je
zmesový komunálny odpad (kód odpadu 200301) a plasty (kód odpadu 200139), papier (kód odpadu
200101), sklo (kód odpadu 200102), drobný stavebný odpad (kód odpadu 200308). Vzhľadom k
vysokému veku divokej skládky došlo k znehodnoteniu triedených komodít, ktoré sa nedajú použiť na
zhodnotenie a budú riešené v rámci zmesového komunálneho odpadu. V minulosti neboli obcou
realizované žiadne opatrenia na sanáciu tejto lokality. Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v
lokalitách prebehne realizáciou nasledovných aktivít:
- Zber zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácii a zmesového komunálneho odpadu mechanizmami.
Spolu cca 520 ton.
- Naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá a jeho odvoz na najbližšiu riadenú skládku
odpadov.
- Rekultivácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom navážkou ornice, hrubým urovnaním
mechanizmami a zatrávnením. Celková plocha 250 m2.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 47 603,20 € bez DPH

8.

Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Hrhov

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 120 dní
od začatia sanácie
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10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude spolufinancovaná z OP Ľudské zdroje
12. Lehota na predloženie ponuky: 15. 10. 2018 do 12.00 h
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR (pri neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena celkom).
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží návrh najnižšej ceny s DPH (pri neplatiteľoch
DPH ceny celkom). Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu,
zodpovedajúcu celkovej cene z vyplnených výkazov výmer.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu
verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Sanácia skládky,
NEOTVÁRAŤ!"
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, email),

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena" podľa
prílohy č. 1 ,

c.

Vyplnený výkaz výmer podľa prílohy č. 3,

d.

Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia)

e. Potvrdenie prevádzkovateľa skládky, uchádzač predloží potvrdenie od prevádzkovateľa
skládky odpadov, že odoberie resp. uskladní odpad na skládke iných ako nebezpečných
odpadov dovezený uchádzačom v celom objeme (740 ton). Potvrdením môže byť napríklad
prevádzkovateľom potvrdený súhlas s uskladnením odpadu, potvrdenie o uskladnení odpadu,
objednávka, zmluva o budúcej zmluve, zmluva. Potvrdenie musí byť vyhotovené písomne
v originálnom vyhotovení potvrdené uchádzačom a prevádzkovateľom skládky. (V prípade že
uchádzačom je prevádzkovateľ skládky upozorní na túto skutočnosť čestným vyhlásením že je
prevádzkovateľom riadenej skládky odpadov iných ako nebezpečných odpadov.
f.

Čestné vyhlásenie zelené VO – vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2

16. Otváranie ponúk: 17. 10. 2018 o 8.00 h v zasadačke obecného úradu v Hrhove.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31. 03. 2019
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších
dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočňovať predmet zákazky alebo originálne
vyhotovenia (overené fotokópie) predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Poskytovateľ služieb bude v súlade so sociálnym aspektom uplatňujúcim sa vo verejnom
obstarávaní povinný na celú dobu realizácie zákazky zamestnať aspoň jednu osobu, spĺňajúcu
kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.
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S úctou,

Ing. Ladislav Tankó
starosta obce v.r.

Dňa 05. 10. 2018

Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritéria
2) Čestné vyhlásenie zelené VO
3) Výkaz výmer a štúdia k sanácii
uvedenej adrese:)

(na vyžiadanie u kontaktnej osoby podľa bodu 3., alebo si môžete stiahnuť na

Link na stiahnutie prílohy č. 3:

http://www.uschovna.cz/zasilka/EZ8NN5FV2KZAMXKS-FAC/
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrhov
Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrhov. Miesto
s nezákonne uloženým odpadom sa nachádza na parcele: KN-E 1248/1. Prevládajúci druh odpadu
je zmesový komunálny odpad (kód odpadu 200301) a plasty (kód odpadu 200139), papier (kód
odpadu 200101), sklo (kód odpadu 200102), drobný stavebný odpad (kód odpadu 200308).
Vzhľadom k vysokému veku divokej skládky došlo k znehodnoteniu triedených komodít, ktoré sa
nedajú použiť na zhodnotenie a budú riešené v rámci zmesového komunálneho odpadu. V
minulosti neboli obcou realizované žiadne opatrenia na sanáciu tejto lokality. Sanácia miest s
nezákonne uloženým odpadom v lokalitách prebehne realizáciou nasledovných aktivít:
- Zber zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácii a zmesového komunálneho odpadu
mechanizmami. Spolu cca 520 ton.
- Naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá a jeho odvoz na najbližšiu riadenú skládku
odpadov.
- Rekultivácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom navážkou ornice, hrubým
urovnaním mechanizmami a zatrávnením. Celková plocha 250 m2.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Hrhov
Sídlo: Hrhov 363, 049 44
Štatutárny zástupca: Ing. Tankó Ladislav, starosta obce
IČO: 00328294

Uchádzač (názov, adresa, IČO): ......................................................................................................

Kritérium

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH
Cena v EUR celkom
(u neplatcu DPH)

Cena

Uchádzač je / nie je platiteľom DPH.

V ............................ dňa ........................

................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný štatutárny zástupca právnickej osoby
Názov: ......................................................
so sídlom: .................................................
IČO:

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

čestne vyhlasujem,
že sa pri realizácii zákazky „Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci
Hrhov“ zadávanej verejným obstarávateľom Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44, IČO:
00328294 sa budem riadiť zásadami zeleného verejného obstarávania ako sú uvedené v
metodickej príručke „Zelené verejné obstarávanie“ ktorú vydala Slovenská agentúra
životného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho
manažérstva.
Vyhlasujem, že pri realizácii zákazky:
• Nebudú použité výrobky, ktoré obsahujú hexafluorid síry (SF6).
• Emisie VOC z používaných stavebných výrobkov nebudú vyššie ako príslušné hodnoty
uvedené v európskych normách na stanovenie emisií EN ISO16000-9 až 11, alebo
rovnocennej normy (napríklad stavebné výrobky musia spĺňať hodnoty skúšok stanovené
v nemeckom systéme AgBB, aby spĺňali minimálne požiadavky stavebných kódexov pre
ochranu zdravia vzhľadom na emisie VOC).
• Drevo používané pri realizácii zákazky bude pochádzať z legálnych zdrojov
• Špecifikácia a riadenie staveniska bude zamerané na minimalizáciu stavebného a
demolačného odpadu a na používanie stavebných výrobkov alebo materiálov s vysokým
recyklovaným alebo opätovne použitým obsahom.
V ............................ dňa ..............................

.................................
Meno a priezvisko
Štatutárny zástupca uchádzača
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