Základné informácie o zákazke č. 6374071496 pre záujemca / uchádzača

Zástupca obstarávateľa:
SPRAMA, s.r.o.
Horelica 456
022 01 Čadca
IČO: 50369156
DIČ: SK2120301656
tel.: +421 903 456 723
jarosikjano@gmail.com
Identifikácia obstarávateľa:
Obec Veľké Dvorníky
PhDr. Ján Urogi
Hlavná 190/16
929 01 Veľké Dvorníky
IČO: 00305375
DIČ: 2021129957
tel.: +421 901 757 758
Zákazka na: Nákup
Názov zákazky: Sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky
Opis predmetu zákazky: Realizácia služby sanácie prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu.
Pôjde o odstránenie nepovolených skládok nachádzajúcich sa na viacerých pozemkoch patriacich obci.
Jedná sa o komunálny odpad kategórie 20.
Projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a sanácia nelegálnych skládok v obci Veľké Dvorníky, ITMS NFP 312060L368.
Predmet zákazky: Služby
CPV:
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Predpokladaná hodnota zákazky: 58 391,31 EUR bez DPH
Finančný limit zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - IABDNT >= 5 000 < 70 000
Postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie ponúk
Miesto plnenia: katastrálne územie verejného obstarávateľa, parcely č. KNC 872, KNC 922, KNC 171/2
Opis termínu plnenia: do troch kalendárnych mesiacov od písomnej výzvy na plnenie
Popis podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti uchádzačov z
verejne dostupných zdrojov.
Okrem toho vo svojej ponuke uchádzač povinne predloží naskenované Potvrdenie o registrácií na predmetnú činnosť (podľa § 98 Zákona o odpadoch). Potvrdenie sa musí vzťahovať aj na odpad
kategórie 20, konkrétne 20 03 01 - zmesový komunálny odpad.
Ak uvedené potvrdenie uchádzač nepredloží, resp.nebude obsahovať požadovanú kategóriu, verejný obstarávateľ uchádzača ponuku uchádzača vylúči.
Popis zadávacích a ostatných podmienok: Uchádzač vloží svoju ponuku priamo do systému EVOSERVIS ako celkovú cenu s DPH. Ponuku píše bez medzier, desatinné čísla oddelené bodkou.
Uchádzač okrem ceny povinne vloží do systému ako prílohu ponuky:
1. Spracovaný rozpočet
2. Zmluvu o budúcej zmluve so skládkou na ktorú bude umiestňovať komunálny odpad
3. Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o poskytnutí služby.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v zmysle Neoceneného výkazu výmer.
Ak sa vo Výzve na predkladanie ponúk, vrátane príloh, použil odkaz na konkrétny výrobok alebo technológiu, potom platí, že verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj uvedenie ekvivalentného
výrobku, resp. technológie.
Cena bude zohľadňovať všetky náklady spojené s dopravou osôb, materiálu a pracovných nástrojov na miesto plnenia predmetu zákazky, požadovanými prácami, upratovacími prácami a odvozom
odpadu vzniknutého v priebehu plnenia predmetu tejto zákazky a jeho ekologickou likvidáciou.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Komunikácia medzi záujemcom a verejným obstarávateľom bude prebiehať v systéme EVOSERVIS prostredníctvom komunikačného rozhrania.
Súťažné podklady: návrh zmluvy na poskytnutie služby.docx, 2_Vykaz vymer do sutaze_Velke_Dvorniky_201909.xls
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Príjem ponúk: Elektronicky
Elektronické podanie ponúk: https://www.evoservis.sk/sprama/
Termín odoslania výzvy: 11.10.2019 o 12:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 24.10.2019 o 14:00
Termín otvárania ponúk: 24.10.2019 o 14:00
Použiť UEZ: Nie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Povinné vloženie príloh k ponuke: Áno
Cenové položky ponuky:
Názov: celková cena za predmet zákazky
Jednotka: EUR s DPH
Množstvo: 1

Schválil: Ján Jarošík
Vypracoval: Ján Jarošík
Dátum a čas tlače : 11.10.2019 o 11:57
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