Obec Cernina
Cernina 65
090 16 Cernina
Výzva na predloženie ponuky

Obec Cernina, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Sanačné práce na nelegálnej skládke v obci Cernina“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Cernina
Sídlo: Cernina 65, 090 16 Cernina
Štatutárny zástupca: Ing. Helena Madzinová, starostka
IČO: 00330388
Tel.: 054 / 788 12 13
Fax: 054 / 788 12 13
E-mail: cerninask@gmail.com
Internetová stránka: www.obeccernina.sk
IBAN: SK3502000000000024223612
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2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: prieskum.trhu@ememconsulting.sk.
V predmete e-mailu je potrebné uviesť: Predloženie cenovej ponuky - Sanačné práce na nelegálnej
skládke v obci Cernina.

3.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie
nepriaznivých vplyvov.

4.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo.

5.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Príloha č.1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky:
49 320,- EUR bez DPH.

7.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Cernina, parcely KN-E 1861, KN-E 1862/ a KN-E 1863.

8.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
4 mesiace od účinnosti Zmluvy o dielo.

9.

Financovanie predmetu zákazky:
Operačný program ľudské zdroje a vlastné zdroje verejného obstarávateľa.
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10. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk: do 08. 09. 2017 do 15:00 hod.
11. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j.
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre
uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené
v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: prieskum.trhu@ememconsulting.sk.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena zákazky v EUR bez DPH v EUR.
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požaduje sa, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, e-mail);
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa prílohy č.2 tejto Výzvy na
predkladanie ponúk);
c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo
živnostenského registra.
d) Otváranie ponúk:
Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 08. 09. 2017 o 15:30 hod..
e) Kontakt pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Obchodné meno: EMEM Consulting s.r.o.
Sídlo:
Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:
35788674
Meno a priezvisko: JUDr. Michal Mertiňák, Gabriela Mertiňáková
Mobil:
+421 903 525 515
E-mail:
vo@ememconsulting.sk
f) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania bude
uzavretie Zmluvy o dielo (Príloha č.3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk). Verejný obstarávateľ
vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo v súlade s podmienkami uvedenými v
tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
b) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené
ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné
pre verejného obstarávateľa.
d) Doručená ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s
podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky
náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.
e) Verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly od
poskytovateľa, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania.
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f)

g)

Úspešný uchádzač je pobvinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že na dobu realizácie zmluvy zamestná podľa zákona č. 311/2001
Z.z. minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK s dôrazom na dlhodobo
nezamestnané osoby MRK.

..........................................................
Ing.Helena Madzinová

Prílohy:
Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č.2 – Nenacenený štruktúrovaný rozpočet
Príloha č.3 – Návrh Zmluvy o dielo
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