Obec Bidovce, Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
IČO: 00323977

Titl.:

Váš list číslo/zo dňa

/2019
Naše číslo

Ing. Mikulíková, 0917 461 135
Vybavuje/linka

24.05.2019
Bidovce

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipovali aj Vás, ako možného dodávateľa na
uskutočnenie stavebných prác a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Bidovce
Sídlo:
Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
IČO:
00323977
Telefón:
055/729 67 28
Fax:
055/672 80 80
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Azari, starosta obce
E-mail:
bulkova@netkosice.sk
2.) Predmet zákazky: „Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
3.) Druh zákazky: nákup tovaru, služba
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
4.) Predpokladaná hodnota zákazky: 9 207,45 € bez DPH
5.) Spôsob financovaniaa: 100% vlastné finančné prostriedky obce
6.) Miesto dodania tovaru: obec Bidovce, Obecný úrad
7.) Lehota dodania: jún.2019
8.) Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie a dovoz 400 kusov 120 l plastových nádob
na sklo:a 20 ks 120 l kontajnerov na komunálny odpad
Definícia a minimálna technická a kvalitatívna úroveň:
- Plastový kontajner určený na zber skla (komunálneho odpadu) na dvoch kolieskach
- Zelená farba (kontajner na sklo), čierna farba (kontajner na komunálny odpad)
- Certifikovaná farebná stálosť - RAL certifikát
- Materiál: vysokoodolný plast polyetylén (HDPE), odolný voči UV žiareniu, nízkym a vyšším
atmosferickým teplotám
- Rezistentný voči chemickým a biologickým vplyvom
- Šírka 480 mm
- Výška 95 mm
- Objem 120 l
- Hmotnosť max. 11,5 kg
- Hĺbka 540 mm
- Nosnosť min. 48 kg
- Priemer koliesok 200 mm
- Minimálna kvalita v zmysle normy EN 840
- Kontajner musí byť nový, nepoužitý
Vizualizácia je uvedená v Prílohe č. 3 tejto Výzvy. (obdobný typ aj v čiernej farbe)
9.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
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10.) Obhliadka: Nepotrebná
11.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 03.06.2019 do 12,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí
lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 03.06.2019 o 12,15 hod. na obecnom úrade Bidovce v zasadačke.
Ponuku je možné doručiť:
a) poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstarávateľa: Obecný úrad Bidovce, Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – kontajner – neotvárať“ ako aj obchodným
menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa.
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR
12.) Obsah ponuky:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby
b) Fotodokumentácia ponúkaného tovaru
c) Technický list preukazujúci požadované technické a kvalitatívne parametre
d) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1
e) Kúpna zmluva – Príloha č. 2 (prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka)
13.) Požiadavky na cenovú ponuku:
Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dodávka tovaru, jeho dovoz a vyloženie na miesto
určenia, primeraný zisk a podobne) v zmysle zákona o cenách.
14.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za
predmet obstarávania s DPH.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia
svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
15.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva.
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky,
nepodpísať zmluvu o dielo.
Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené
podmienky alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania.
16.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne
zmluvné záväzky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
17.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:
Ing. Pavol Azari, tel. kontakt: 0903 704 996, e-mail: starosta@bidovce.sk – technická špecifikácia
Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie
18.) Dátum zaslania a zverejnenia: 24.05.2019
Ing. Pavol Azari, v.r.
starosta obce
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky:
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 – Kúpna zmluva
Príloha č. 3 – Vizualizácia
„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
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Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Názov zákazky: „Obstaranie kontajnerov na sklo“
Verejný obstarávateľ: Obec Bidovce, Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
Obchodné meno uchádzača: …………………………………………………………………………………………
Sídlo alebo miesto podnikania: ………………………………………………………………………………………
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….……………………………………………………………
Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….…………………………………….
Bankové spojenie: …………………………
.
IČO: …………………………………………

Číslo účtu v IBAN: ………………………..………………………
Druh podniku: ……………………………………

DIČ: …………………………………………

IČ DPH: …………………………………………

Kontaktná osoba uchádzača: …………………………………………
Telefón: …………………………………………

Fax: ………..……………………………………

E-mail: …………………………………………

Web: …………………………………………….

Návrh uchádzača
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:
„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
Cena za 1 kontajner € bez DPH
Počet kontajnerov

420

Cena za 420 kusov kontajnerov bez DPH
Výška sadzby DPH v %

20

Výška DPH v €
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane
DPH – za 420 kusov kontajnerov
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodávkou, dovozom i vyložením tovaru na určené miesto.

V ………………………………., dňa: …………………

„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“

……………………………………
štatutárny zástupca
(meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

Kúpna zmluva č. .... - návrh
„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.
1. Objednávateľ:
štatutárny zástupca:
zástupca pre rokovanie:
vo veciach:
a, zmluvných:
b, technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel., fax:
E-mail:

Zmluvné strany

Obec Bidovce
Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
Ing. Pavol Azari, starosta obce

Ing. Pavol Azari, starosta obce
................................
00 323 977
2021235821
.................................
.................................
055/685 23 05
starosta@bidovce.sk

ďalej len „objednávateľ“

2. Dodávateľ:

...................................................................................................................
....................................................................................................................

Štatutárny zástupca:

....................................................................................................................

IČO:

....................................................................................................................

IČ DPH:

....................................................................................................................

Bankové spojenie:

....................................................................................................................

Číslo účtu:

....................................................................................................................

Registrácia:

....................................................................................................................

Tel.:

....................................................................................................................

E-mail:

....................................................................................................................

ďalej len „dodávateľ“
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy
Názov: Dodávka kontajnerov na sklo a komunálny odpad
„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
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2.2. Predmetom zákazky je kúpa, dovoz a vykládka 420 kusov 120 l plastových nádob na sklo respektíve
komunálny odpad.
2.3. Definícia a minimálna technická úroveň predmetu zmluvy:
- Plastový kontajner určený na zber skla (komunálneho odpadu) na dvoch kolieskach
- Zelená farba (kontajner na sklo), čierna farba (kontajner na komunálny odpad)
- Certifikovaná farebná stálosť - RAL certifikát
- Materiál: vysokoodolný plast polyetylén (HDPE), odolný voči UV žiareniu, nízkym a vyšším
atmosferickým teplotám
- Rezistentný voči chemickým a biologickým vplyvom
- Šírka 480 mm
- Výška 95 mm
- Objem 120 l
- Hmotnosť max. 11,5 kg
- Hĺbka 540 mm
- Nosnosť min. 48 kg
- Priemer koliesok 200 mm
- Minimálna kvalita v zmysle normy EN 840
- Kontajner musí byť nový, nepoužitý
Článok III.
Fakturačné podmienky
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Fakturácia prebehne po kompletnej dodávke predmetu zmluvy. Úhrada za predmet zmluvy bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného
objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia.
Faktúra bude obsahovať:
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, IČO, IČ DPH
b) číslo faktúry
c) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
e) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku
f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť
ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením
„oprava“
Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry
Faktúra bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch
Článok IV.
Zmluvné podmienky

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Miesto plnenia zmluvy: Obecný úrad Bidovce, sklad
Čas plnenia:
Začiatok plnenia: dňom podpisu a nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
Koniec plnenia: 31.07.2019
Objednávateľ si prevezme tovar až po kontrole na mieste vykládky. V prípade nedodržania kvality, má
objednávateľ právo tovar vrátiť bez nároku predávajúceho na akékoľvek náklady spojené s dodávkou.
Dodanie kontajnerov prevezme od dodávateľa štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený
zástupca, ktorý písomne potvrdí prevzatie na dodacom liste.
Dodávateľ predloží pri dodávke doklad preukazujúci technické a kvalitatívne vlastnosti dodávaného
tovaru
Pri dodávke predmetu zmluvy bude dodávateľ dodržiavať platné právne predpisy, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.

„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
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Článok V.
Cena
5.1.

Dohodnutá zmluvná cena vychádza zo záväznej ponuky, získanej na základe verejného obstarávania
a je záväzná aj v prípade zmien podmienok, za ktorých bola táto ponuka vypracovaná.
Cena bez DPH: .......................... € / 400 kusov

5.2.

DPH 20 %:

......................... €

Cena s DPH:

......................... € / 400 kusov

Dodávateľ prehlasuje, že cena uvedená v bode 5.1. je cenou konečnou, bez akýchkoľvek ďalších
nákladov a platnou počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
Taktiež zahŕňa aj náklady dodávky na miesto plnenia uvedené v bode 4.1 vrátane vykládky.
Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy

6.1.
6.1.1.
6.1.2
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Odstúpenie objednávateľa od zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené dodávateľovi písomne.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo Obchodný zákonník
(§ 344 a nasl. Obch. z.)
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné
porušenie zmluvy.
Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je
určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a dodávateľ svoj záväzok nesplní
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:
- bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz
- bolo proti dodávateľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie
- bol proti dodávateľov pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
- dodávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácií.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému musí
predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia.
Odstúpenie dodávateľa od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené
objednávateľovi písomne.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní
zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce,
alebo inak dodávateľovi znemožní dodávku tovaru a dodávateľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia
od zmluvy.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu

spôsobenú dodávateľom počas dodávky predmetu zmluvy na majetku objednávateľa a iných právnych
subjektoch.
7.1.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
7.2.
Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu
spôsobenú druhej strane.
7.3.
Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinností
stanovenej Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka: Pre zodpovednosť za škodu

„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
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7.4.

spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373
a nasl.).
Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavcoch 7.2
a 7.3., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, určujúcou
zodpovednosť (§ 374, ods. 1 Obchodného zákonníka).
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1.
8.2.
8.3.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch: 1 x pre objednávateľa a 1 x pre dodávateľa.

Bidovce, dňa .............................

...................................., dňa...................

Za objednávateľa

Za dodávateľa

Ing. Pavol Azari
starosta

..................................................
štatutárny zástupca

„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
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