
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup a dodanie veľkokapacitného kontajnera pre obec Vysoká pri
Morave

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 1400,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: jún 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 22.5.2020 do 10:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbpm2cZ40Qr7IWm8aQ8RQbg
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Odpadové hospodárstvo

Podoblasť Prostriedky na komunálny odpad (nádoby, kontajnery, kompostéry, ...)

Predmetom zákazky je :
Nákup vaňového veľkokapacitného kontajnera pre potreby obce Vysoká pri Morave, ide o zatvorený kontajner s nosnosťou 7,0 m3 a
uzatvárateľným poklopom na zber triedeného odpadu, ako aj biologicky rozložiteľného odpadu v štandardnom farebnom prevedení -
modrý/zelený podľa parametrov, uvedených v špecifikácii zákazky. 
Súčasťou dodania je doprava na požadované miesto v obci Vysoká pri Morave, okres Malacky. Konkrétne miesto zloženia v obci bude pri
dodávke dohodnuté s povereným pracovníkom obce p. Karolom Dvoranom-Technické služby tel. 0918/402 717. 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 1400,00 EUR.

Úspešný uchádzač je povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení dodať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
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Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.05.2020 do 10:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 25.05.2020
do 16:00 hod.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Veľkokapacitný kontajner zatvorený 7,0m3 1,000 ks

Vaňový kontajner s uzatvárateľným poklopom na zber triedeného odpadu, ako aj biologicky rozložiteľného odpadu v štandardnom
farebnom prevedení - modrý/zelený
rozmery DxŠxV: +- 3500 x 1700 x 1500 mm
hmotnosť: +- 760 kg
nosnosť: +- 7000 kg
stohovateľnosť: otvorený- zatvorený
vysýpacie háky: na oboch stranách- možnosť vysýpania z oboch strán kontajnera
povrchová úprava: 2x základný syntetický náter; 2x vrchný syntetický náter
poklop: nadľahčovaný pružinovým mechanizmom pre jednoduchú manipuláciu s možnosťou zaistenia poklopu proti samovoľnému
otvoreniu a možnosťou uzamykania poklopov kontajnera
materiál: plech valcovaný za tepla 1.trieda St. 11 375 alebo ekvivalent 
hrúbka plechov: podlaha min 4,00 mm; steny min 3,00 mm 
konštrukcia: zváraný oceľový rám z ohýbaných profilov alebo ekvivalent 
vystuženia: čelá kontajnera 3x zosilené L profilmi; 2x zosilené horné rohy rámu
podlaha: vystužená 3x U profilmi- ochrana kovu pred koróziou

2 Doprava kontajnera do obce Vysoká pri Morave 1,000 ks
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