Obec Horné Mýto, Horné Mýto 97, 930 13 Horné Mýto
Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Horné Mýto

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác

Druh zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Druh postupu:
Verejná súťaž

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Horné Mýto
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad Horné Mýto, Horné Mýto 97, 930 13
Horné Mýto
Zastúpený:
Andrej Puss, starosta obce
IČO:
00655449
Telefón:
031/558 1311

Úradné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8,00-12,00 13,00-16,00
8,00-12,00 13,00-17,30
8,00-12,00 13,00-16,00
nestránkový deň
8,00-13,00
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2. Názov zákazky:
„Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom obec Horné Mýto“
3. Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z.

4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Horné Mýto:
Čierna skládka : katastrálne územie Horné Mýto, ochrana vodného zdroja Žitný Ostrov,
Chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy, parcelné číslo 746/5, číslo listu vlastníctva 1228,
znečistená plocha 1 850 m2
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zákazka tvorí jeden celok a nie je možné ju deliť. Predmetom zákazky je sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom v obci Horné Mýto v rozsahu, ktorý je podrobnejšie
stanovený v priloženom výkaze prác.
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ doporučuje všetkým uchádzačom / záujemcom obhliadku miesta
predmetu zákazky, nakoľko sa jedná o uskutočnenie stavebnej práce, ktorá má byť
realizovaná na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:
29 922,93 EUR bez DPH
8. Moţnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Uchádzač musí predložiť jednu ponuku na všetky jej časti.
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9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 16.11.2015
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Do 29.09.2015 do 12.00 hod, otváranie obálok 29.09.2015 o 12.30 hod.

11. Spôsob doručenia ponuky:
Doručenie ponuky poštou/kuriérom na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy na predkladanie
ponúk alebo osobne na tej istej adrese. Uchádzač vloží ponuku vrátane oceneného výkazu –
výmer, ktorý mu je zaslaný spolu s touto Výzvou na predkladanie ponúk, do samostatného,
nepriehľadného a uzatvoreného obalu, ktorý bude označený údajmi:

adresou verejného obstarávateľa

I.

adresou uchádzača - názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania

II.
III.

označenie heslom súťaže: „SÚŤAŢ – SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE

ULOŢENÝM ODPADOM OBEC HORNÉ MÝTO - NEOTVÁRAŤ“
Ponuky sa predkladajú v SK jazyku a v mene EUR. Uchádzači do ponuky nepredkladajú
návrh Zmluvy. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na jej prerokovanie.
12. Podmienky účasti:
Uchádzač musí byť oprávnený vykonávať požadovaný predmet zákazky.

13. Podmienky fakturácie:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Dodávateľ je oprávnený vystaviť
faktúru až po odsúhlasení verejným obstarávateľom.

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Celková najnižšia cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. Ak uchádzač nie je platcom
DPH v ponuke na túto skutočnosť upozorní.
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15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Všetkým uchádzačom bude oznámená úspešnosť / neúspešnosť ich predloženej ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ na predloženie Zmluvy.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
C. Na predmet Zmluvy bude uchádzačovi poskytnutá dotácia z Environmentálneho
fondu, preto sa víťazný uchádzač zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s predmetom zmluvy počas obdobia, ktoré stanoví poskytovateľ dotácie.

Horné Mýto
dňa 23.9.2015

Andrej Puss
starosta obce

Príloha č.1:
Výkaz výmer stavebných prác

