Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Zber a likvidácia odpadov v obci Chvojnica vrátane zberu,
zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Chvojnica
IČO 00649040

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Chvojnica 24, 97213 Chvojnica, SK
Kontaktná osoba Branislav Dobrotka, +421465446346, branislav.dobrotka@chvojnica-pd.dcom.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie od 01.04.2021 do 31.3.2023
realizácie:
Lehota na predkladanie do 22.3.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/c67XVhf3CU7Md2zpmuTtrXQ
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť Odpadové hospodárstvo
Podoblasť Komunálny odpad

Všeobecný opis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby "Zber a likvidácia odpadov v obci Chvojnica vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia
vytriedených zložiek komunálnych odpadov“ a to nasledovne:
- pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu z nádob na odpad podľa prílohy č. 1.; v
prípade, že zberová nádoba, ktorej objem nepostačuje na umiestnenie komunálneho odpadu, je možnosť umiestnenia komunálneho
odpadu aj do vriec,
- zber, vývoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu,
vrátane prenájmu zberných nádob o objeme minimálne 7 m3,
- pravidelný zber, vývoz a zneškodnenie alebo zhodnotenie separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy, VKM),
- pravidelné poskytovanie evidencie (ročne) o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných
právnych predpisov,
- poskytnutie vriec, nádob alebo kontajnerov na triedený zber.
Miestom dodania predmetu zákazky je katastrálne územie obce Chvojnica.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Podrobnosti o počte nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu pre zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad
a biologicky rozložiteľný odpad sú uvedené v Prílohe č.1. Tieto počty a intervaly vývozov sú indikatívne, pričom skutočné počty a intervaly
vývozov budú dohodnuté podľa potrieb verejného obstarávateľa a možností poskytovateľa.
Popis systému triedeného zberu v obci je uvedený v Prílohe č. 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť systém triedeného
zberu po dohode s organizáciou zodpovednosti výrobcov a poskytovateľom služby.
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú a budú počas celej účinnosti zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového
hospodárstva vo vlastníctve verejného obstarávateľa a ostatných pôvodcov odpadu v obci. Cena za prenájom zberných nádob na
zmesový komunálny odpad nie je predmetom tejto súťaže.
Zberné nádoby na objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad, o objeme minimálne 7 m3 nemá verejný
obstarávateľ k dispozícii a preto predmetom tejto súťaže je aj cena za prenájom zberných nádob o objeme minimálne 7 m3.

Pri zbere objemného odpadu má verejný obstarávateľ požiadavku na pristavenie zberných nádob v jednom okamihu troch kusov na troch
rôznych zberných miestach v rámci obce, pričom zberné nádoby môžu byť pristavované aj opakovane podľa požiadavky verejného
obstarávateľa.
Pri zbere drobného stavebného odpadu má verejný obstarávateľ požiadavku na pristavenie dvoch kusov zberných nádob o objeme
minimálne 7 m3 v jednom okamihu na dvoch rôznych zberných miestach v rámci obce, pričom zberné nádoby môžu byť pristavované aj
opakovane podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Pri zbere biologicky rozložiteľného odpadu sa pristavenie zberných nádob uskutoční po dohode s poskytovateľom služby.
Zmluvné podmienky
Povinnosti uchádzača súvisiace so zberom a vývozom komunálneho odpadu sú :
- Opraviť zberné nádoby a kontajnery v prípade ich poškodenia pri manipulácii s nimi, ak toto poškodenie zaviní uchádzač , resp. jeho
zamestnanci, a to najneskôr do 3 dní po vzniku poškodenia, a v prípade, ak toto poškodenie bude vylučovať opravu, zabezpečí uchádzač v
tomto termíne výmenu nádoby, resp. kontajnera a to na svoje náklady.
- Zabezpečovať starostlivosť o čistotu stanovíšť na odpad a najmä odstraňovať neporiadok vytvorený dodávateľom služieb.
- Pri doplnení nádoby vývoz zrealizovať od najbližšieho vývozu.
- Dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob.
- Informovať verejného obstarávateľa, ak označenie zberných nádob z hľadiska ich adresnosti je poškodené alebo nečitateľné.
- Vykonať zber odpadu aj nad rámec zbernej nádoby.
- Okamžite odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob a okolia zberných nádob alebo iného priestranstva,
ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec.
- Umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište.
- Vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku
alebo k poškodeniu životného prostredia.
- Uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha
zberového vozidla a pod.) najneskôr do 48 hodín.
- Pravidelné poskytovanie evidencie o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych
predpisov.
- Zber vykonávať súčasne minimálne 1 vozidlom prispôsobeným na hydraulické vyklápanie zberných nádob a 1100 l kontajnerov.
Ostatné podmienky
Ostaté podmienky:
- Náklady na triedený zber, prepravu a zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov hradí
organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má objednávateľ uzatvorenú zmluvu. Oznámenie poskytovateľovi o organizácií
zodpovednosti výrobcov je objednávateľ povinný písomne oznámiť najneskôr 7 dní po uzavretí zmluvy s organizáciou zodpovednosti
výrobcov.
- Poskytovateľ nie je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a plnenie si svojich povinností voči objednávateľovi, pokiaľ organizácia
zodpovednosti výrobcov neuhradí faktúry do stanoveného dátumu ich splatnosti.
- Objednávateľ má právo dohliadnuť na výkon predmetu zmluvy. K tomu oprávnená osoba má právo predložiť písomne oprávnené
námietky, poskytovateľ zabezpečí ich odstránenie, ak zavinenie zapríčinil.
- Pri omeškaní poskytovateľa s termínom poskytovania služby, si môže objednávateľ uplatniť pokutu vo výške 100 EUR za každý deň
omeškania, za každý jednotlivý prípad presahujúci omeškanie 48 hodín oproti dohodnutému harmonogramu.
- Poskytovateľ je pri manipulácii s odpadovými nádobami a kontajnermi povinný dodržiavať všetky platné právne normy v oblasti nakladania
s odpadmi a zásady bezpečnosti práce.
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
- Ponuková cena uchádzača bude stanovená ako konečná a bude zahŕňať všetky náklady na riadne poskytnutie predmetu zákazky.
Jednotlivé jednotkové ceny v cenovej ponuke uchádzača sú záväzné, celková cena je predpokladaná. Poskytovateľ nie je oprávnený
zmeniť výšku ponukovej ceny z dôvodu zmeny miery inflácie.
- Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
- Poskytovateľ nemá nárok na doplatenie od objednávateľa kladného rozdielu medzi výškou nákladov na vývoz vytriedenej zložky
komunálnych odpadov a výškou nákladov, ktoré zhotoviteľovi za služby odvozu uhradila príslušná OZV.
- Splatnosť faktúr 14 dní.
- V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi (napr. neuhradí faktúru
najneskôr v deň splatnosti), je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie zmluvného úroku z omeškania vo výške
0,02 % denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- Trvanie zmluvy do 31.3.2023.
- Zmluvné strany majú právo vypovedať zmluvu, ktorú medzi sebou uzatvoria na základe výsledku verejného obstarávania, so 6 mesačnou
výpovednou lehotou pri závažnom porušení zmluvy. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- Za závažné porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa pre tento účel považuje:
a) opakovane preukázateľné vykonávanie služby v rozpore s požadovanými podmienkami
b) poskytovateľ nevykoná požadované služby ani po doručenej výzve objednávateľa v lehote do 10. pracovných dní,
c) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo časť služieb a záväzky na tretie osoby,
d) zistenie skutočne nevykonaných služieb predložených k fakturácii.
2. Za závažné porušenie zo strany objednávateľa sa pre účel vypovedania zmluvy považuje:
a) meškanie s úhradou faktúry viac ako 60 kalendárnych dní,
b) úhrn výšky pohľadávok po splatnosti poskytovateľa bude viac ako 5 000 eur bez
DPH.
3. Zmluvný vzťah môže byť ukončený aj dohodou zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu ohliadky miesta poskytnutia služby po predchádzajúcej dohode so starostom obce
(tel. kontakt +421948525955).
Hodnotiace kritérium :
Kritériom pre posúdenie predložených ponúk bude celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priloží ako prílohu nasledovné dokumenty:
1. Vyplnenú tabuľku so špecifikáciou (dokument je dostupný v prílohe ako Príloha č.1 - Špecifikácia_obec_Chvojnica.xlsx). V prípade ak
dodávateľ bude akúkoľvek časť riešiť subdodávateľsky, je nutné túto položku v tabuľke označiť a doplniť ku nej text "subdodávateľ"),
2. Vyplnený návrh na plnenie kritérií (dokument je dostupný v prílohe ako Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií_vzor),
3. Kópiu dokladu o oprávnení realizovať predmet zákazky (potvrdenie o registrácii),
4. Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Zber a likvidácia odpadov v obci Chvojnica vrátane zberu, zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek
komunálnych odpadov

1,0 celkom

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Veľkosť

Príloha č. 1 - Špecifikácia_obec_Chvojnica.xlsx

Iné

14,6 kB

Príloha č. 2 - popis_systému_triedeného_zberu.doc

Iné

34,5 kB

Príloha č. 3 - Návrh_na_plnenie_kritérií.docx

Iné

16,1 kB

Príloha č. 4 - čestné_vyhlásenie.doc

Iné

34,5 kB

