
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vývoz, zneškodnenie a zhodnotenie odpadov zo Zberného dvora
Veľké Leváre v roku 2023

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Veľké Leváre

IČO 00310115

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre, SK

Kontaktná osoba Ing. Richard Nimsch, +421 918 785 134, starosta@levare.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: 41949,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: január až december 2023

Lehota na predkladanie
ponúk: do 20.12.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhZvo4TJ463a826EmQUhs20
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 vývoz, likvidácia, prípadne zhodnotenie odpadov lokalizovaných na zbernom dvore odpadov na Závodskej ulici vo
Veľkých Levároch v roku 2023. Výzva je rozdelená na štyri samostatné časti: 

a) Objemný odpad – 20 03 07 
Ročné množstvo vyzbieraného objemného odpadu predstavuje cca 200 t. Odpad je zbieraný do dvoch naťahovacích veľkoobjemových
kontajnerov typu ABROLL o objeme 30 m3. Kontajnery sú vo vlastníctve obce. Vývoz kontajnera sa očakáva 52 krát ročne. 

b) Drobný stavebný odpad – 20 03 08 
Ročné množstvo vyzbieraného drobného stavebného odpadu predstavuje cca 250 t. Odpad je zbieraný do jedného vaničkového
kontajnera o objeme 7 m3. Kontajner je vo vlastníctve obce. Vývoz kontajnera sa očakáva 52 krát ročne. 

c) Biologicky rozložiteľný odpad - 20 02 01 
Ročné množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu predstavuje cca 100 t. Odpad je zbieraný do naťahovacieho kontajnera
vysokého max.1,5 m o objeme cca 15 m3. Kontajner nie je vo vlastníctve obce, do ceny za službu treba premietnuť aj jeho prenájom. 

d) Drevo - 20 01 38 
Ročné množstvo vyzbieraného drevného odpadu predstavuje cca 500 t. Odpad je zbieraný do jedného kontajnera o objeme 7 m3 a do
naťahovacieho kontajnera vysokého max.1,5 m o objeme cca 15 m3. Kontajnery nie sú vo vlastníctve obce, do ceny za službu je potrebné
premietnuť aj ich prenájom.

Zmluvné podmienky

1) Vývoz odpadu sa uskutočňuje na základe výzvy obstarávateľa, spravidla do 24 hodín od nahlásenia požiadavky na vývoz.  

2) Splatnosť faktúr je minimálne 14 dní od doručenia. 

3) Obstarávateľ nevie zaručiť, že uvedené množstvá odpadu budú na zbernom dvore odpadov skutočne vyprodukované, množstvá sú
stanovené na základe tvorby odpadu v minulých obdobiach.

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUhZvo4TJ463a826EmQUhs20


Ostatné podmienky

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a.Uchádzač predkladá ponuku na každú časť samostatne. Uchádzač môže predložiť ponuku len na jednu časť, len na dve časti, len na tri
časti, alebo na všetky štyri časti. 

b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, e-mail) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
V ponuke prosíme uviesť cenu bez DPH, výšku DPH a cenu celkom. V prípade, ak je uchádzač neplatca DPH, uvedie túto informáciu.
Cenová ponuka sa predkladá vo forme vyplnených tabuliek (Špecifikácia), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1) Doklad preukazujúci oprávnenie na nakladanie s odpadom, na ktorý uchádzač predkladá cenovú ponuku. 

2) Vyplnená a podpísaná tabuľka "Špecifikácia odpadu"

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Objemný odpad – 20 03 07 1,0 súbor

Ročné množstvo vyzbieraného objemného odpadu predstavuje cca 200 t. Odpad je zbieraný do dvoch naťahovacích
veľkoobjemových kontajnerov o objeme 30 m3. Kontajnery sú vo vlastníctve obce. Vývoz kontajnera sa očakáva 52 krát ročne.

2
Drobný stavebný odpad – 20 03 08 1,0 súbor

Ročné množstvo vyzbieraného drobného stavebného odpadu predstavuje cca 250 t. Odpad je zbieraný do jedného vaničkového
kontajnera o objeme 7 m3. Kontajner je vo vlastníctve obce. Vývoz kontajnera sa očakáva 52 krát ročne.

3

Biologicky rozložiteľný odpad - 20 02 01 1,0 súbor

Ročné množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu predstavuje cca 100 t. Odpad je zbieraný do naťahovacieho
kontajnera vysokého max.1,5 m o objeme cca 15 m3. Kontajner nie je vo vlastníctve obce, do ceny za službu treba premietnuť aj
jeho prenájom.

4

Drevo - 20 01 38 1,0 súbor

Ročné množstvo vyzbieraného drevného odpadu predstavuje cca 500 t. Odpad je zbieraný do jedného kontajnera o objeme 7 m3 a
do naťahovacieho kontajnera vysokého max.1,5 m o objeme cca 15 m3. Kontajnery nie sú vo vlastníctve obce, do ceny za službu je
potrebné premietnuť aj ich prenájom.

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

1_Specifikacia_OBJEMNY_ODPAD_vlastné kontajnery.xlsx Požadované prílohy ku cenovej ponuke 13,5 kB

2_Specifikacia_STAVEBNY_ODPAD.xlsx Požadované prílohy ku cenovej ponuke 13,4 kB

3_Specifikacia_BIO_ODPAD.xlsx Požadované prílohy ku cenovej ponuke 13,0 kB

4_Specifikacia_DREVO.xlsx Požadované prílohy ku cenovej ponuke 13,5 kB


