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OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
__________________________________________________

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
NÁZOV:                                OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
SÍDLO:                                  Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
IČO:                                       00 324 507

KONTAKTNÁ OSOBA:      Andrea MÜLLEROVÁ
TELEFÓN:                            055-7296033, 7296034
E-mail :                                  obec.n.klatov@netkosice.sk
                                               
2. Typ verejného obstarávateľa:
Orgán územnej samosprávy

3. Účel verejného obstarávania:
Výber dodávateľa

4. Typ zákazky:
Zákazka na poskytnutie služby

5. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky:
Zmluva  o dielo

6. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu obce.

7. Miesto a termín poskytnutia služby
Miesto: Obec Nižný Klátov: ulice Hlavná, Tichá, Čaksová, Cintorínska, Stará Košická, Záhradná, odstavné plochy: pri kostole, cintoríne, na ul. Čaksovej, pri miestnom parku (okrem časti ciest, ktoré sú v správe SSC Košice a ktoré nie sú v správe obce)

Σ 4,5 km 
Termín: od 15. 11. 2012 – 30. 04. 2013

8. Vysvetľovanie podmienok prieskumu trhu
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie na adrese: 
Obecný úrad v Nižnom Klátove, Tel.: Mobil:0903957142, 0905579443


9. Predmet zákazky: „Zimná údržba komunikácií v Obci Nižný Klátov“
9.1. Predmetom zákazky sú nasledovné činnosti zimnej údržby :
       a) strojné odpratávanie snehu z komunikácií, spevnených plôch,
       b) strojný alebo ručný chemicko-inertný posyp komunikácií, spevnených plôch,
9.2. Požiadavky predmetu zákazky :
       a) špecifikácia činností:
           - strojné odpratávanie snehu z komunikácii a spevnených plôch znamená odstraňovanie    
              snehu pri napadanej vrstve nad 1,5 cm z plôch s odstránením mimo komunikáciu 
              alebo spevnenú plochu.
           - chemicko - inertný posyp znamená, že posyp sa použije na ujazdený a klzký 
              (zľadovatený) povrch komunikácii, plôch tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť 
              pohybu osôb a techniky
	Posypový materiál zabezpečuje obstarávateľ na vlastné náklady.
       b) časové požiadavky:
           - službu je potrebné zabezpečiť tak, aby komunikácie a spevnené plochy boli zjazdné a
              schodné 
           - službu je potrebné zabezpečiť tak, aby komunikácie, spevnené plochy, počas doby 
              (06,00 – 22,00 hod.) boli spôsobilé bezpečnej prevádzky priebežne, podľa aktuálneho 
              stavu počasia a požiadaviek obstarávateľa
       c) technické požiadavky:
           - službu je potrebné dostatočne zabezpečiť technicky a personálne tak, aby 
              komunikácie a spevnené plochy boli schopné prevádzky pre všetky požadované 
              miesta plnenia podľa požiadaviek v bode 8.2. písm. b).
           - použitý chemicko – inertný posyp svojim zložením musí vyhovovať príslušným 
              normám a ekologickým požiadavkám

10. Možnosť rozdelenia zákazky: nie

11. Variantné riešenie: nie

12. Lehota trvania predmetu zákazky: od 15.11.2012 do 30.04.2013

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
      Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s DPH.
      Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
      skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke - podľa prílohy.

14. Lehota, miesto a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predloženie ponuky je do 31.10.2012, vrátane (v prípade doručenia poštou rozhoduje dátum na odtlačku preberacej pečiatky pošty).
Na oneskorené zásielky sa nebude prihliadať !
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Ponuka, ktorá nebude spĺňať uvedené požiadavky, nebude zaradená do hodnotenia !
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou vyhlásila a nebolo ich možné predvídať.


15. Podmienky účasti (obsah ponuky) :
      -overená fotokópia dokladu o podnikaní (živ. list, výpis z obchodného registra), 
      -čestné vyhlásenie záujemcu, že má na výkon predmetu zákazky dostatok technických
        prostriedkov a zároveň vo vyhlásení uviesť ich počet a špecifikáciu,
      - cenová ponuka (podľa prílohy),
      - fotokópia vodičského preukazu.

16. Podmienky financovania:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov Obce Nižný Klátov. Úhrada bude vykonaná mesačne po doručení faktúry s 30 dňovou splatnosťou.

17. Hodnotenie ponúk:
Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní posudzuje a ponuky hodnotí komisia v zložení starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva.  Posudzovanie ponúk a ich hodnotenie uvedenou komisiou je neverejné.

18. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena, referencie. 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané
úspešnému uchádzačovi, ako aj všetkým neúspešným uchádzačom.
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.


V Nižnom Klátove, 12.10.2012

1 príloha k bodu 13.



                                                                                                       Ing. PhDr. Marcela Jokeľová,                          
                                                                                                                       starostka obce                                       

Výtlačok 1  tejto „Výzvy“ sa zverejňuje na www. dňa 12.10.2012
Výtlačok 2 tejto „Výzvy“ sa zverejňuje na úradnej tabuli dňa 12.10.2012
Výtlačok 3 tejto Výzvy“ sa zakladá do spisu













CENOVÁ PONUKA
 uchádzača na predmet obstarávania
„Zimná údržba komunikácií v OBCI NIŽNÝ KLÁTOV“

Identifikácia dodávateľa:
Názov dodávateľa:                                  ................................................
Sídlo dodávateľa:                                    ................................................
IČO:                                                         ...............................................
DIČ:                                                         ...............................................
IČ DPH:                                                   ...............................................
Telefón: pevná linka ...............................mobil .....................................
Fax: .........................................................E-mail: ..................................
Bankové spojenie:                                    ..............................................
Č. účtu:                                                     ..............................................

Stanovenie cenovej ponuky :
- ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené z plnením zákazky pri dodržaní
   zákona o cenách
- nakoľko obstarávateľ nevie stanoviť počet výkonov služby (opakovaní) požaduje určiť
   cenu na 1 hodinu nasledovne :

 Cena za výkon služby (odhrnutie/posyp/pohotovosť)

Cena za 1 hodinu odhrnutia a posypu
s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov  DPH


SOM  / NIE SOM PLATCOM DPH/ *
Ako dodávateľ mám – nemám uzatvorené/ *
- zákonné poistenie ÁNO NIE/ *
- havarijné poistenie ÁNO NIE/ *
- poistenie zodpovednosti za škodu ÁNO NIE/ *

Za záujemcu ...................................................                   Dátum .............................
___________________________________
/* nehodiace sa prečiarknuť                                                                                          


