Výzva na predkladanie ponúk
k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Čakanovce
Sídlo:
Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
Štatutárny zástupca:
Mgr. Vojtech Bodor, starosta obce
Telefón:
+421917869033
Email:
obeccakanovce@mail.t-com.sk
IČO:
00316016
DIČ:
2021115030

2. Druh zákazky
Služba
3. Predmet zákazky
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Čakanovce“
4. Predpokladaná hodnota zákazky
12.677,24 € bez DPH (15.212,69 € s DPH)
5. Opis a rozsah predmetu zákazky
Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Čakanovce. Bližšia špecifikácia predmetu
zákazky je uvedená v prílohe tejto výzvy.
6. Miesto plnenia predmetu zákazky
Obec Čakanovce
7. Jazyk ponuky
6.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
6.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
slovenského jazyka
8. Možnosť predloženia variantných riešení
Nie je možné použiť variantné riešenie
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9. Trvanie zmluvy
Predpokladaný termín trvania zmluvy:
Od 01.07.2020 do 30.06.2021
10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom.
11. Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia
a)
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je
uchádzač zapísaný.
b)
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
c)
Uchádzač musí mať uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
d)
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).

12. Obsah ponuky
- Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby
získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. (Príloha č.1)
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 v jednom vyhotovení, ktorý
bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná
navonok.
- Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3), ktoré bude podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať,
t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
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13. Termín a lehota na predkladanie ponúk
19.06.2020 do 09.00 hod.
Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Obec Čakanovce, Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:
- Adresa predkladania ponúk
- Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača(sídlo alebo
miesto podnikania), v prípade skupiny dodávateľov názov alebo
obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej
členov
- Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie heslom súťaže „Verejná
súťaž“ - „Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Čakanovce“.
Prostredníctvom elektronickej pošty:
- Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj
ponuka podaná elektronicky.
- Elektronická adresa na zasielanie ponúk : obeccakanovce@mail.t-com.sk
Predmet emailu s predloženou ponukou bude označený: „ Cenová ponuka
– „Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Čakanovce“.
- Uchádzač zašle v prílohe emailu dokumentu v zmysle bodu 11 výzvy
naskenované vo formáte pdf. na adresu obeccakanovce@mail.t-com.sk.
14. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk
19.06.2020 10.00 hod.
Miesto: Obecný úrad Čakanovce
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

15. Kritériá hodnotenia ponúk
16. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií
na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné
a podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe
najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
17. 14.1 Kritérium – Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
18. 14.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk
a. Maximálne bodové ohodnotenie/množstvo bodov, ktoré je možné prideliť
najlepším/najvýhodnejším návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v ponukách
uchádzačov:
1. Zber, odvoz komunálneho odpadu na skládku 110/120 l nádoby – max počet bodov 70
2. Zber, odvoz komunálneho odpadu na skládku 1100 l nádoby- max počet bodov 10
3. Manipulácia a likvidácia - VOK 1x ročne – max počet bodov 10
Spôsob výpočtu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky :
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Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za
dodanie predmetu zákazky, vyjadrenou v eurách vrátane DPH. Pri ďalších návrhoch na
plnenie, uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov
určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie
predmetu zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu
zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky ,prenásobený maximálnym počtom bodov,
ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
[(cenamin/cenanávrh) *(bodymax)]
cenamin – najnižšia navrhovaná ponuková cena s DPH za dodanie u predmetu zákazky
platnej ponuky, vyjadrená v euro
cenanávrh- príslušná posudzovaná ponuková cena s DPH za dodanie predmetu
zákazky, uvedená vo vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v euro
bodymax – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium „cena za dodanie
predmetu zákazky d DPH“
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku.
Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa počtu pridelených bodov vzostupne od 1 po
„x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
b. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
c. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- V prípade, že ponuka nebude spĺňať predpísané požiadavky, nebude táto akceptovaná
aj napriek nižšej cene.
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení
nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií
získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do
7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný
uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako
ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených
verejným obstarávateľom,
c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze
obstarávania.
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-

-

Pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku zákazky s nízkou hodnotou,
verejný obstarávateľ môže zároveň vykonať výber dodávateľa na základe stanoveného
kritéria výber.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri ponuke, ktorá prevyšuje PHZ, nepodpísať
zmluvu.

V Čakanovciach, dňa 01.06.2020

.........................................
Mgr. Vojtech Bodor
starosta obce
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