Obec Čečehov
Obecný úrad Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov

VÝZVA
na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOVO“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov organizácie: Obec Čečehov
Zastúpený :
Stanislav Mráz, starosta obce
Sídlo organizácie:
Obecný úrad Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Telefón:
+421 56 64 902 01
mail:
cecehov@cecehov.sk
IČO:
00325104
DIČ:
2020738764
Kontaktná osoba: Ing. Anton Klajban
Telefón:0907 161202
E-mail: asingsro@gmail.com

2. Názov zákazky
„Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečehov.“
Druh zákazky: dodávka tovaru
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 666,60 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude
vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky!
4. Opis predmetu zákazky
4.1 Predmetom zákazky je nákup malotraktora s čelným nakladačom aj s vlečkou pre potreby obce na
zvážanie vytriedených zložiek odpadov z pozemkov vo vlastníctve obce ako aj od občanov obce.
Malotraktor s čelným nakladačom
Základné parametre malotraktora:
- Výkon motora minimálne 40 HP
- Vybavený čelným nakladačom s lyžicou
- Vybavený vyhrievanou kabínou

Vlečka
- Vlečka za malotraktor so zadným, prípadne bočným hydraulickým vyklápaním s možnosťou
aj zo vzduchovým brzdením,
- Rozmery úžitkovej plochy – min. 2100x1400x1350 mm

-

nosnosť – min. 2000 kg, pre traktory 40 HP

-

Súčasťou zákazky sú všetky priame a nepriame súvisiace nevyhnutné náklady: dopravné
náklady (dovoz techniky na adresu verejného obstarávateľa), zaučenie personálu určeného
verejným obstarávateľom a pod.
Traktor a vlečka musia byť dodané v stave, aby obstarávateľ ich mohol prihlásiť na ŠPZ
(kontrola originality a atď.)
Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj opis malotraktora s vlečkou.

-

5. Kód CPV:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Kolesový traktor: 16.70.00.00-2
6. Výsledok verejného obstarávania
a) zmluva
b) písomná objednávka
7. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy
Do 30 dní od účinnosti zmluvy.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Enviromentálneho fondu a rozpočtu obce
Čečehov.
Zmluvnú cenu uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu.
9.2 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
9.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
10. Podmienky účasti
10.1 Osobné postavenie - § 32 ZoVO
10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
10.1.2 Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, pokiaľ si túto skutočnosť vie overiť
verejný obstarávateľ sám vo verejne dostupnom príslušnom registri, v ktorom je
uchádzač zapísaný.
10.1.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa
obstaráva.
10.2 Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO
Nevyžaduje sa.
10.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZoVO
Nevyžaduje sa.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1. Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
22.5.2019 (streda) o 11:00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:
13.1.1 Ponuka je doručená na adresu: asingsro@gmail.com
13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Nákup malotraktora“.
13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 1 až 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača,
resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne skenované (scan) a doručené v
lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
13.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
13.2.1 Obec Čečehov, Obecný úrad Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov
13.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Nákup malotraktora“.
13.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov,
sídlo, adresa).
13.2.4 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 1 až 3, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie
uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
13.2.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné!
14. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnenú a podpísanú cenovú ponuku s nacenenými položkami - Príloha č. 1 tejto výzvy,
- vyplnenú a podpísanú Zmluvu - Príloha č. 2 tejto výzvy,
- vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 3 tejto výzvy.
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa tejto výzvy a nebude možné uplatniť
inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.
16. Ďalšie informácie
16.1 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom bude odoslané prostredníctvom
elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v prípade ak,
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa.
16.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša
uchádzač.
16.4 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva. V prípade, že nepreukáže relevantným
spôsobom splnenie podmienok tejto výzvy alebo uchádzač odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil,
bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí
úspešnosti.
16.5 Zmluva nadobúda účinnosť len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania
Poskytovateľom dotácie za predpokladu splnenia podmienok stanovenými platnými právnymi
predpismi. Pokiaľ verejný obstarávateľ nebude úspešný a nebude pridelená dotácia na realizáciu
Kúpnej zmluvy účinnosť zmluva nenadobudne.
17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
13.5.2019
Schválil: Stanislav Mráz, starosta obce
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Zmluva o dielo
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
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