Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služby
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ: Obec Brekov, Brekov 226, 066 01 Humenné

PRIESKUM TRHU
– zákazka s nízkou hodnotou
na poskytnutie služby
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky
Predmet zákazky:

„Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov“

V Brekove, dňa 3.4.2019

-----------------------––-–––––Ing. Radoslav Nemec
starosta obce

-------------------------------Ing. Anton Klajban
osoba vykonávajúca verejné obstarávanie
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Zákazka s nízkou hodnotou – poskytnutie služby
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1 Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1

Názov organizácie

: Obec Brekov

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
Telefón
e-mail

: Brekov 226, 066 01 Humenné
: Ing.Radoslav Nemec, starosta
: 00322831
: +421/57/ 290 90 57
: obec@brekov.sk

1.2 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania – podávanie žiadosti o podklady:
Meno a priezvisko:
Ing.Anton Klajban
Mobil:
+ 421 907 161 202
e-mail:
asingsro@gmail.com
2

Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: „Likvidácia nelegálnej skládky odpadu v obci Brekov“.
Predpokladaná hodnota zákazky: 46.443,67 EUR bez DPH
2.2 Opis zákazky
Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu zahŕňa jeho naloženie, odvoz na legálnu skládku spolu
s poplatkom za uloženie na tejto skládke a následná rekultivácia miesta, kde bol tento odpad umiestnený.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí bod 23 „Podrobný opis predmetu zákazky“.
2.3 Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 45000000-7, 90500000-2, 90510000-5, 90511000-2,

3

Komplexnosť dodávky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4

Zdroj finančných prostriedkov
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR a z príspevku
obce Brekov. Na realizáciu sa neposkytuje preddavok. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi, ak obsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve
o poskytnutí služby (ďalej „zmluva“), ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

5 Zmluva
5.1 Výsledkom prieskumu bude zmluva na poskytnutie služby uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákona
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť po rozhodnutí o poskytnutí podpory
formou nenávratného finančného príspevku z Ministerstva vnútra SR.
6

Miesto a termín uskutočnenia prác

6.1 Miesto uskutočnenia prác: Obec Brekov, Štát: Slovenská republika
NUTS kód: SK041 Prešovský kraj
6.2 Trvanie zmluvy: predpokladaný termín do 2 mesiacov od odovzdania staveniska
7

Variantné riešenie
7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
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7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa
naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Platnosť ponuky

8

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.8.2019.
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

9

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom,
elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou.

10 Obhliadka miesta
10.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta likvidácie skládky odpadu, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu
záujemcu.

11 Jazyk ponuky
11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka (štátneho
jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
12
12.1.

Obsah a forma ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať (poradie a skladbu žiadame dodržať):
a)
Identifikačné údaje uchádzača
b)

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk určených verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – príloha č.2.

c)

Doklad/povolenie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorým sa povoľuje
vykonávanie činnosti skládky odpadov, v zmysle § 8 ods.2 písm. c) zákona č.245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(ak uchádzač nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí v ponuke predložiť už uzatvorenú
zmluvu o budúcej zmluve s iným subjektom prevádzkovateľom skládky alebo spaľovne, na ktorej
bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom oprávnený uskladniť odpad na túto skládku.)

d)

Uchádzač musí vlastniť platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 ods. 1 zákona c. 79/2015 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplnení neskorších predpisov na zber a prepravu odpadov

e)

Doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32, bod 1, písm. e) zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení uskutočňovať práce v zmysle predmetu obstarávania
(postačí kópia výpisu z obchodného príp. živnostenského registra a pod.).
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f) Potvrdenie o odstránení min. jednej nelegálnej skládky v období posledných 12 mesiacov od vyhlásenia
VO
g)
12.2

Návrh zmluvy – príloha č.1 s vyplnenou tabuľkou -podrobná špecifikácia.

Forma spracovania ponuky
Uchádzač predloží ponuku v nasledovnej forme:
a) ponuka zviazaná s krycím listom uchádzača, s obsahom ponuky a očíslovanými stranami
b) požadované doklady a dokumenty musia byť uvedené v obsahu ponuky a boli opečiatkované a
podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch

13

Podmienky účasti uchádzača

13.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 12.1.písm. c-g ) výzvy na predkladanie ponúk
bude založené na posúdení úplného splnenia podmienok účasti.
14 Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

podľa

§

3

zákona

NR

SR

14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách /€/ .
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
14.3.1
14.3.2
14.3.3

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH upozorní v ponuke.
15 Vyhotovenie ponuky
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod.
16 Označenie obalu ponuky
16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
16.2.1

adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve,

16.2.2

adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]

16.2.3

označenie „zákazka - neotvárať“,
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označenie heslom zákazky :
„Sanácia odpadu v Brekove“
17 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do

12.4.2019 do 11,00 hod.
17.2 Ponuky sa doručia na adresu verejného obstarávateľa.
17.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

18 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18.1 Uchádzač
môže
predloženú
ponuku
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

dodatočne

doplniť,

zmeniť

alebo

odvolať

18.2 Doplnenie
alebo
zmenu
ponuky
je
možné
vykonať
odvolaním
pôvodnej
ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú vo výzve a doručením novej ponuky
v lehote na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa.
19 Otváranie a hodnotenie ponúk
19.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve.
19.2 Otváranie obálok s ponukami je neverejné.
19.3 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v
poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
20 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
20.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 19.3 a po odoslaní všetkých
oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.
21 Uzavretie zmluvy
21.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do 31.8.2019.
21.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
22 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za dodanie predmetu celej zákazky.
Výzva na predloženie ponúk
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2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených
v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu obstarávania.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania
podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.
4.

Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží
svoju ponuku skôr na zaevidovanie .

23 Opis predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na realizovaní projektu sanácie nezákonne umiestneného odpadu.
Plocha, na ktorej je zhromaždený odpad sa nachádza v katastri obce Brekov na parcele C KN č. 572/2 o výmere
1559 m2, ktorej vlastníkom je Marián Gabanyi, s ktorou má obec Brekov uzavretú nájomnú zmluvu na uvedené
pozemky. Veľkosť plochy, na ktorej sa nachádza odpad je cca 980 m2. Predpokladané množstvo nezákonne
umiestneného odpadu je 610 ton zmesi zeminy a z časti zmiešaný komunálny odpad, sklo, plasty rôzneho druhu,
pneumatiky, biologický rozložiteľný odpad, výskyt kovov sa nepredpokladá.
Realizácia prebehne prostredníctvom týchto aktivít:
- Zber a nakládka stavebného odpadu, komunálneho a ostatného odpadu univerzálnym nakladačom. Táto
činnosť pozostáva z nasledovného:
•
•
•

-

Odstránenie krovia a travín
Separovanie odpadu
Nakladanie

Preprava stavebného odpadu, komunálneho a ostatného, odpadu s vyložením.
Uloženie stavebného odpadu, komunálneho a ostatného odpadu na riadenej skládke.
Úprava miesta do pôvodného stavu. Táto činnosť pozostáva z nasledovného:
•

Vyrovnanie povrchu

24 Doplňujúce informácie.
24.1 Zhotoviteľ zamestná minimálne jednu osobu na dobu realizácie stavebných prác podľa zákona č. 311/2001
Z. z. (Zákonník práce) spĺňajúcu nasledujúce kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b):
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Nebude uplatnené zelené VO.
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