Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení
1.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Sebedražie
IČO:
00318485
DIČ
2021162836
Sídlo:
Obecný úrad, Hlavná 471/13, 972 05 Sebedražie
Zastúpenie:
Ing. Peter Juríček - starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Peter Juríček - starosta obce
Telefón :
046/5487239, 0905 793 295,
046/5487 009,
E- mail :
starosta@sebedrazie.sk,

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „ Dodanie kompostérov na zber BRO zo záhrad rodinných
domov.“
2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru;
2.3 Miesto dodania: katastrálne územie Sebedražie – miesta uvedené v opise
predmetu zákazky;
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
3.

Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom obstarávania je dodanie nových kompostérov pre zber biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov.
Technická špecifikácia:
objem kompostéra: minimálne 900 litrov,
životnosť: minimálne 20 rokov,
farba kompostéra: zelená,
kompost vyberateľný z každej strany,
certifikát kvality kompostérov, resp. ekvivalent,
montáž kompostéru bez použitia náradia,
dostupnosť náhradných dielov,
minimálna hrúbka steny kompostéra: 5mm,
steny kompostéru nesmú byť duté,
záruka na kompostéry minimálne 60 mesiacov
veko na pántoch s poistkou proti samovoľnému otvoreniu,
materiál: recyklovaný a recyklovateľný HDPE,
množstvo: 200 kusov do 30. 06. 2017; ďalšie možné predpokladané odberné množstvo
50 kusov.
Špecifikácia Osvety:
prednáška pre každého používateľa kompostéru o zásadách práce a postupe používania;
praktická ukážka zostavenia a práce s kompostérom;
brožúra a návod ku správnemu používaniu kompostéru a zásadách kompostovania
v slovenskom jazyku;
po 3 mesiacoch používania je potrebné zrealizovať kontrolnú návštevu, či sú dodržané
postupy pri používaní kompostéru a prípadne doškoliť používateľov;

dodávateľ pred spustením a po 1 roku zrealizuje analýzu odpadu v obci, aby identifikoval
efektívnosť využívania kompostérov a dosiahnuté výsledky;
dodávateľ zabezpečí obci minimálne 4 odborné články týkajúce sa problematiky
kompostovania v kompostéroch pre účely zverejnenia v obecných novinách a na
webovom
sídle obce;
Zoznam lokalít – miesta dodania kompostérov
- časť obce: ulice Košovská, dolný koniec Hlavná a Záhrady - kultúrny dom ;
- časť obce: ulice Športová, Lúčna a Dúbravka – areál TJ Baník
- časť obce: ulice Hlavná, Banícka – sklad pri OcU;
- časť obce: ulice Cintorínska, Boriny, Priehon – Zberný dvor
3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta dodania tovaru tak, aby si sami
overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na
ťarchu uchádzača.
3.3 Záručné doba : 60 mesiacov
3.4 Dodanie predmetu zákazky – najneskôr do 30. júna 2017.
4. Možnosť predloženia ponuky na:
Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturované budú len skutočne dodané množstvá tovaru, súčasťou faktúry bude
protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru.
5.4 Úhrada za dodanie tovaru bude na základe vystavenej faktúry/faktúr priebežne
najneskôr však do 30 dní po doručení faktúry.
5.5 Garancia ceny kompostéra minimálne do 30. 06. 2018 predpokladaný odber 50 ks.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača,
adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet
obstarávania t.j. tovar s dodaním na miesta určené verejným obstarávateľom a zaškolenie
obyvateľov.
6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 30. 05. 2017 do 13,00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1,
elektronicky - formou email-u alebo v listinnej podobe.
7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené
v uzatvorených obálkach a označené : „Kompostéry“ - neotvárať.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena bez DPH za celý predmet obstarávania.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre objednávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami objednávateľa.

V Sebedraží 22. 05. 2017

Ing. Peter Juríček
starosta obce

