Výzva na predkladanie cenových ponúk
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov:
Obec Volica
v zastúpení: Monika Rohaľová, Ing.
starostka obce
IČO:
00323721
DIČ:
2021173880
č.účtu:
32522532/0200
Sídlo:
Obecný úrad Volica, č. 64, 067 01
Telefón:
057 7394113, 0915 109 918
e-mail:
ouvolica@gmail.com
2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : Čistenie čiernych skládok v obci Volica
2.2 Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby.
2.3 Miesto dodania: Obec Volica
2.4 Zmluva o dielo
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Volica v mesiaci
október - november 2015: odvoz odpadu na skládku a zneškodnenie KO a DSO na skládke v zmysle merných
jednotiek a objemov v rozpočte.
4. Možnosť predloženia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z udelenej dotácie Environmentálneho fondu a z vlastného rozpočtu
verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturácia bude po dodaní služby.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie
cenovej ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má.
6.2 Úspešný uchádzač predloží právoplatný doklad uvedený v bode 6.1, nie starší ako tri
mesiace po oznámení úspešnosti.
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 28. 09. 2015 do 12.00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené :
„Čistenie čiernych skládok v obci Volica “ - neotvárať.

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
1. Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ
zašle každému uchádzačovi.
9.2 Úspešnému uchádzač bude vyzvaný na jednanie a podpis zmluvy, kedy je povinný predložiť platné doklady
z bodu 6. Podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk a
predloženou cenovou ponukou.
9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Dátum: 22. 9. 2015

Ing. Monika Rohaľová
starostka obce

Vypracovala: Monika Rohaľová, Ing.
Vyvesené na úradnú tabuľu obce Volica: 22. 09. 2015
Zvesené z úradnej tabule obce Volica:

