VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na uskutočnenie
stavebných prác s názvom „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča
prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“.
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Ing. František Čibrik, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
(kontakt mobil: 0907814137)
Ing. Zuzana Hrubá, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
(kontakt mobil: 0918248427)
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného obstarávania
E-mail:
simighova@sala.sk
cibrik@sala.sk hruba@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: územie mesta Šaľa, časť sídlisko Veča.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Platnosť ponuky:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31. 12. 2018.

6.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
max. 3 mesiace od účinnosti zmluvy o dielo.

7.

Stručný opis zákazky:
Predmetom projektu je zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa v mestskej časti Veča,
prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov . Ide o inovatívne riešenie v rámci zberu
odpadov. Projektová dokumentácia zmeny systému zberu odpadov rieši 17 stojísk (t.j. 88 ks
kontajnerov) v rámci celej mestskej časti – Sídlisko Veča. V každom mieste realizácie projektu bude
stojisko s polopodzemnými kontajnermi na zmesový komunálny odpad a stojisko
s polopodzemnými kontajnermi na triedené zložky odpadu. Viac v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky: 119.318,88 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný kód CPV:
45000000-7 Stavebné práce
Dodatočné kódy CPV:
45100000-8 Príprava staveniska

45111200-0 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45220000-5 Inžinierske práce a stavebné práce
45112400-9 Výkopové práce
45255400-3 Montážne práce
45233222-1 Dláždiace práce
45112700-2 Terénne úpravy.
8.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na predmet
obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname hospodárskych
subjektov s uvedením registračného čísla.

9.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
9.1 Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
Mestský úrad
PSČ: 927 15
Šaľa Námestie Sv. Trojice
Číslo: 7
b) adresa pre doručenie kuriérom, resp. osobného doručenia
MeT Šaľa, spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
podateľňa
c) obal ponuky musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
• heslo súťaže: „Polopodzemné kontajnery – stavebné práce“
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
9.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23/07/2018 Čas 10:00 h

10. Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 23/07/2018 Čas: 10:30 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Kultúrny dom, SNP 16, 927 01 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.
11. Podmienky financovania:
Zákazka bude spolufinancovaná a jej realizácia podlieha podmienkam čerpania dotácie OPĽZ-PO6SC611-2017-1 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OPĽZ”), Prioritná os: 6
„Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, projekt s názvom Zmena systému zberu odpadov
v meste Šaľa - časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“, kód žiadosti
o NFP312060L816, v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001805. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Platby budú realizované v zmysle
zmluvne dohodnutých podmienok podľa časti Obchodných podmienok súťažných podkladov.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
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13. Doplňujúce informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sami overili
a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a vypracovanie ponuky. Výdavky
spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku miesta
realizácie zákazky je potrebné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vo veciach technických
a to najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na vysvetľovanie súťažných podkladov.
12.3 Ponuky budú doručené osobne (na adresu MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
do podateľne Mestského úradu Šaľa) alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. Obálka musí
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Polopodzemné kontajnery – stavebné práce“.
12.4 Všetky ďalšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch, ktorých prílohou je aj
projektová dokumentácia k stavbe a výkaz výmer.
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): https://sala.sk/download/PDStojiska-kontajnerov.zip
12.5 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady podľa bodu 8. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
• Ocenený položkovitý rozpočet aj na CD nosiči vo formáte Excel
• Časový harmonogram prác.
12.6 Z hľadiska aplikácie sociálneho aspektu, je toto verejné obstarávanie sociálne verejné
obstarávanie. Úspešný uchádzač – zhotoviteľ sa zaväzuje na celú dobu realizácie stavebných
prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 1 osobu spĺňajúcu
kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je dlhodobo nezamestnaná v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

V Šali dňa 9. 7. 2018

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta
Príloha:
Návrh na plnenie kritérií – vzor formuláru
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému
polopodzemných kontajnerov
1.

Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

___________________________________________
__________________________________
__________________________________

KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

PLNENIE

Celková cena vrátane DPH

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
c) Účasťou v súťaži súhlasím s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu procesu
verejného obstarávania

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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