
PRIESKUM TRHU
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

TYP VÝZVY
Výzva slúži na účel výberu dodávateľa odstránenia opusteného odpadu – odstránenie
a likvidácia nelegálnych skládok odpadu. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie
Zmluvy o poskytnutí služby.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1.Názov organizácie: Obec Licince
1.2.IČO: 00328456

Sídlo organizácie: Licince č.40, 049 14 Licince
V zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Ladislav Miklóš - starosta obce

1.3.Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Adresa: Licince č.40, 049 14 Licince
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Miklóš- starosta obce
Telefón: 0917 263 836 email: obeclicince@azet.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY

por.č. kód CPV Názov predmetu zákazky
počet
častí Sanačné práce

1 90600000-3

Zvyšenie kvality života obyvateľov obce
Licicnce – odstránenie malých tzv.
divokých skládok odpadov resp.
opusteného odpadu

1
Čistiace a asanačné služby v
mestských alebo vidieckych
oblastiach a súvisiace služby



2.1.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 2. Výkaz výmer s Relevantnou
štúdiou

2.2.Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 41 000,00 bez DPH (na 2 desatinné miesta)
2.3.Technické a kvalitatívne požiadavky

2.3.1.Uchádzač zabezpečí a vykoná sanačné práce a súvisiace činnosti, ktoré musia
zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s predmetom
zákazky.

2.3.2.Verejný obstarávateľ vyžaduje na sanačné práce záruku minimálne 24 mesiacov.

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
3.1.Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
3.2.Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie
3.3.Variantné riešenie: Nie

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
4.1.Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov nadobudnutých verejným obstarávateľom

z prostriedkov programu rozvoja vidieka č. výzvy 22/PRV/2017_opatrenie 7.4.
4.2.Verejný obstarávateľ vykoná platbu na základe vystavených faktúr od dodávateľa v súlade

s uzatvorenou zmluvou o dielo. Splatnosť faktúr je stanovená na 60 dní.

5. ZMLUVA
5.1.Výsledkom verejnej súťaže bude Zmluva o poskytnutí služby.
5.2.Návrh Zmluvy o poskytnutí služby predloží verejný obstarávateľ až úspešnému uchádzačovi.

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1.Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Licince, parcela reg. C: č. 302/2
6.2.Plánovaná lehota sanančných prác maximálne: do 2 mesiacov od začatia sanačných prác.
6.3.Lehota realizácie sanančných prác je hodnotené kritérium.

7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
7.1.Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,

ktorá na trhu dodáva sanančné práce, resp. má oprávnenie na nakladanie s odpadom, ktoré sú
predmetom tohto prieskumu trhu a predložila ponuku.

8. PODMIENKY SÚŤAŽE
8.1.Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať dokumentáciu pre

predmet zákazky uvedený v časti 10. Obsah cenovej ponuky.
8.2.Doklady a dokumenty požadované vo výzve na predkladanie ponúk, sú všetky predkladané

elektronicky (e-mailom) na adresu: obeclicince@azet.sk
8.3.Doklady, ktoré budú zaslané v listinnej forme nebudú akceptované.
8.4.Všetky dokumenty zasielané elektronickou formou musia byť vyhotovené ako súbory vo

formáte .pdf Ak je výslovne uvedené, môže byť odoslaný dokument i v inom formáte ( ako
sú formáty používané Microsoft office, word, excel) k zjednodušeniu prípravy, poprípade
vyhodnoteniu ponuky.

9. UPLATNENIE SOCIÁLNEHO ASPEKTU

9.1.Uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na
realizáciu predmetnej zákazky minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa nasledujúci predpoklad:

• pochádza z marginalizovaných rómskych komunít,

Forma zamestnania tejto osoby nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej
činnosti.



10. OBSAH CENOVEJ PONUKY
10.1. Kópia živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra (neoverená,

postačuje stiahnutý súbor z obchodného registra, alebo živnostenského registra. – súbor
s príponou .pdf

10.2. Čestné vyhlásenie o uplatnení sociálneho aspektu (vzor tvorí Príloha č.3)
10.3. Návrh na plnenie kritérií s uvedením ceny za dodanie a termín realizácie

sanačných prác v dňoch. Cena sa uvedie v € s DPH, neplatca DPH túto skutočnosť zreteľne
uvedie v cenovej ponuke. (Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta.
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním
služby.)

10.4. Nacenený výkaz výmer (cenová ponuka).

11. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK
11.1. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
11.2. Kritéria:

11.2.1. Celková cena za realizáciu prác – 70%, čím nižšia tým lepšia
11.2.2. Celková lehota realizácie prác v pracovných dňoch – 30% , čím nižšia tým lepšia

12. UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
12.1. 30.11.2017 do 14.00
12.2. Neúplná ponuka nebude hodnotená.

13. OSTATNÉ PODMIENKY
13.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
13.2. Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše Zmluvu o poskytnutí služby

v súlade s oznámením o výsledku, pričom návrh zmluvy predloží verejný
obstarávateľ úspešnému uchádzačovi.

13.3. Uchádzač, predložením cenovej ponuky, súhlasí s podmienkami stanovenými
verejným obstarávateľom.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č. 2: Výkaz výmer s relevantnou štúdiou.

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o uplatnení sociálneho aspektu

V obci Licinciach dňa: 20.11.2017 ...............................................................
Ing. Ladislav Miklóš

starosta obce
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