Výzva
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Závažná Poruba
Sídlo:
Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba
Starosta obce:
Ing. Pavel Beťko
IČO:
00315915
DIČ:
2020574930
Tel:
+421 44 5547460
e-mail:
starosta@zavaznaporuba.sk
webové sídlo:
www.zavaznaporuba.sk
2. Názov predmetu zákazky: „Zaobstaranie plastových 120l kuka nádob na odpady pre
obec Závažná Poruba“
3. Stručný opis a minimálne technické špecifikácie:
Predmetom výzvy je zaobstaranie plastových 120l kuka nádob na odpady pre obec Závažná
Poruba.
V rámci predmetu zákazky požaduje verejný obstarávateľ dodať plastové 120l kuka nádoyb na
odpady
1. plastové 120l kuka nádoby na odpad v počte 520 ks
4. Druh zákazky: Dodávka plastových 120l kuka nádod na odpad
5. Miesto dodania: Obec Závažná Poruba
6. Možnosť predloženia cenového návrhu
Hospodársky subjekt predloží cenový návrh na celý predmet zákazky v súlade
s predloženou špecifikáciou.
7. Spôsob tvorby ceny:
V cene hospodársky subjekt zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením
a odovzdaním predmetu zákazky uvedenej v tejto výzve.
Ak hospodársky subjekt nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH, v cenovom návrhu upozorní.
Cenový návrh musí obsahovať:
- jednotková cena v eur bez DPH za 1 kus
- celková cena v eur bez DPH
- výška DPH v eur
- celková cena za predmet zákazky v eur vrátane DPH.
9. Variantné riešenie sa neumožňuje.
10. Dĺžka trvania zákazky: do 31.05.2021
11. Lehota na predkladanie cenových návrhov:
a) do 26.04.2021 do 11.00 hod.

b) doručenie cenového návrhu
- Poštou alebo osobne na adresu: Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná
Poruba
Obálka musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa
- adresu hospodárskeho subjektu
- označenie heslom: „Plastové 120l kuka nádoby na odpad“ - NEOTVÁRAŤ“
c) elektronicky e-mailom na adresu: zuzana.vallusova@zavaznaporuba.sk; predmet emailu označiť „Plastové 120l kuka nádoby na odpad“ - NEOTVÁRAŤ“
Celý návrh a tiež dokumenty k nemu priložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku a v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených
v tejto výzve.
12. V cenovom návrhu hospodársky subjekt predloží:
Prílohu č. 1 – Kritérium hodnotenia cenových návrhov a skladba ceny
Prílohu č. 2 – Čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Prílohu č. 3 – Cenová ponuka
Príloha č. 4 – Certifikáty: Zodpovedajú DIN EN 840
Certifikovaná farebná stálosť - RAL certifikát
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača, ktorý splnil všetky
podmienky a mal najnižšiu cenu.
13. Kritéria hodnotenia návrhov:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
14. Doplňujúce údaje:
a) Pokiaľ predložené cenové návrhy nepresiahnu výšku finančného limitu zákazky
s nízkou hodnotou, bude cenový návrh s najnižšou hodnotou vyhodnotený ako úspešný
a verejný obstarávateľ s úspešným hospodárskym subjektom následne uzatvorí zmluvu
uskutočnenie prác. Verejný obstarávateľ týmto bude považovať danú výzvu za
ukončenú a nebude vyhlasovať následne výzvu na predmet zákazky podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
b) S úspešným hospodárskym subjektom bude podpísaná Zmluva o Dielo.
c) Verejný obstarávateľ neprijme ekvivalent špecifikácie predmetu zákazky
Príloha č. 1: Kritérium hodnotenia cenových návrhov a skladba ceny
Príloha č. 2: Čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 3: Cenová ponuka
V obci Závažná Poruba, 19.04.2021
Ing. Pavel Beťko
Starosta obce Závažná Poruba

