MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

zastúpená starostom mestskej časti, ako verejný obstarávate! podľa § 7 odsek 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov a Smernice k VO Č.8/2019

vyhlasuje výzvu na predloženie cenových ponúk
na poskytnutie služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mestská časť Bratislava -Podunajské Biskupice
Sídlo:
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
IČO:
00641383
DIČ:
2020943782
Štatutárny zástupca:
Mgr. Zoltán Pék, starosta
Kontaktná osoba vo veciach VO:
Ing. Darina Jankovská
Telefón:
02/40209209,0908720762
E-mail:
vo@mupb.sk
Kontaktná osoba predmetu zákazky: Ing. Eduard Vandriak
Telefón:
0915 066 022
E-mail:
eduard.vandriak@mupb.sk

2. Druh verejnej zákazky:
Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb podľa § 117 Zákona o VO - (zákazka s nízkou hodnotou)

3. Opis predmetu zákazky:
3.1 Názov zákazky : Vyprázdňovanie smetných košov na území MČ Bratislava - Podunajské
Biskupice
3.2 Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: katastrálne územie MČ PB
3.3 Stručný opis zákazky :
Predmetom zákazky je zber a likvidácia odpadu z MČPB v súlade so zákonmi SR (Zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a VZN č. 12/2011 Hl. m. SR Bratislavy) a s predpismi EU.
Služby budú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa pokynov oprávneného zamestnanca
verejného obstarávateľa.
3.4 Množstvo alebo rozsah: Je určený v časti - Návrh na plnenie kritérií
4.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 70.000,00 €

5.

Doba realizácie diela : 30.01.2020 - 30.04.2023

6.

Lehota viazanosti ponúk : počas celého obdobia trvania zmluvy

7. Súťažné podklady: Predmetné VO nevyžaduje súťažné podklady. Kontaktná osoba verejného
obstarávateľa poskytne všetky potrebné informácie a vysvetlenia telefonicky resp. elektronicky e
mailom.
8. Podmienky financovania - Zmluvná cena bude uhradená z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa na základe predloženej faktúry a preberacieho protokolu podľa podmienok Zmluvy.

9. Obhliadka : V prípade potreby na základe požiadania uchádzača u kontaktnej osoby predmetu
zákazky.

10. Podmienky účasti a obsah ponuky, ktorú predloží uchádzač:
Ponuka bude jednoobálková a bude obsahovať:
a) Čestné prehlásenie, že záujemca/uchádzač je oprávnený podnikať v predmete zákazky
b) Kópiu platnej zmluvy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
uzatvorenú s hlavným mestom SR Bratislava.
c) kópiou technického preukazu strojného vybavenia, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie
zákazky.
d) Návrh zmluvy pódia prílohy č. 1 - uchádzačom vyplnený
e) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 Výzvy
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena s DPH.
12. Použije sa elektronická aukcia : Nie
13. Lehota a adresa na predloženie ponuky
Ponuku žiadame predložiť osobne do podateľne alebo doporučene poštou najneskôr dňa
28.01.2020 do 10.00 h na adresu verejného obstarávateľa : Miestny úrad - Mestská časť
Bratislava -Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Ponuku uchádzač predloží v uzavretej obálke s adresou verejného obstarávateľa, s obchodným
menom a adresou uchádzača a s heslom: „Verejná súťaž - Vyprázdňovanie košov „NEOTVÁRAŤ“

14. Predložené ponuky bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať komisiou určenou starostom MČ dňa
28.01.2020 o 10.30 h, v zasadačke miestneho úradu na Trojičnom námestí č. 11.
15. Oznámenie výsledku - Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný
obstarávateľ uchádzačom písomne.

16. Doplňujúce informácie Doplňujúce informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk v
prípade, že navrhovaná ponuková cena výrazne prekročí predpokladanú hodnotu.
16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
* ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
16.3 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Prílohy:
č. 1 - Návrh ZoD
č.2 - Návrh na plnenie kritérií

Mgr. Zoltán Pék,
starosta

V Bratislave, dňa 13.01.2020
Vypracovala: Ing. Darina Jankovská

