Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150
018 02 Dolná Mariková
IČO: 00317152

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci prieskumu trhu - PHZ
Identifikácia zadávateľa prieskumu trhu:
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150
018 02 Dolná Mariková
IČO: 00317152
Kontaktná osoba pre prieskum trhu:
Ľubomíra Strašíková, lubomira.strasikova@mpprofit.sk, 0918 180 042
Názov predmetu zákazky:
„Vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu“
Opis predmetu zákazky – poskytnutie služieb
1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu
2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90511000-2
Lehota na predloženie ponúk: 07.04.2022 o 10:00 hod
Miesto predkladania a otvárania ponúk:
MP Profit PB, s.r.o.,
Hliníky 712/25,
017 01 Považská Bystrica
alebo mailom na info@mpprofit.sk .
Jazyk predkladania ponúk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku poštou, osobne, mailom, prípadne
kuriérom.
Dátum otvárania obálok s ponukami: 07.04.2022 o 11:00 hod
Otváranie je neverejné.

Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e)
a písmena f) ZVO.
- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti podľa § 32
ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený uskutočňovať predmet zákazky“. Verejný obstarávateľ si overí
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splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne dostupných internetových zdrojov ako
napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk a pod.
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti
vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať na základe verejne
dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie.
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
Obchodné a platobné podmienky
Obchodné podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 Návrh zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá je súčasťou
výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky prejavuje súhlas so znením návrhu zmluvy, ktorá je prílohou č.2 tejto
výzvy na predkladanie ponúk.

Dôležité upozornenie!
Prieskum trhu primárne nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu, slúži len na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky avšak v prípade ak predpokladaná hodnota zákazky na
základe predložených ponúk bude nižšia ako 70000 Eur bez DPH (PHZ bude určená aritmetickým
priemerom predložených ponúk) verejný obstarávateľ môže určiť úspešného uchádzača
z predložených cenových návrhov. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa tejto výzvy na
predkladanie ponúk.
Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej zmluvy, ktorá je prílohou č.2 tejto výzvy.
Cenová ponuka: Uchádzač predloží cenovú ponuku ktorá obsahuje:
- Vyplnený podpísaný Opis predmetu zákazky – Príloha č. 1 tejto výzvy
Určenie kritéria a spôsobu vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je cena v EUR bez DPH. Uchádzač splní podmienky účasti prieskumu trhu tým, že
predloží cenovú ponuku mailom, ktorá obsahuje nasledujúce údaje:
- obchodný názov a sídlo uchádzača, cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu v súlade podľa
prílohy č.1.
Jediným kritériom vyhodnotenia prieskumu bude najnižšia cena v € s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke.

Príloha č. 1:

Opis predmetu zákazky
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Príloha č. 2:

Návrh zmluvy

Dátum: 30.03.2022

Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba

