Výzva na predkladanie ponúk

vypracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“ )
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Bacúch, IČO: 00313254 DIČ: 2021223028
Kontaktná osoba: Ing. Michal Chovanec - starosta obce Bacúch
Sídlo: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch Krajina: Slovenská republika
Telefón: 0902 778 778
Webové sídlo: www.bacuch.sk
Elektronická pošta - E-mail: obecnyurad@bacuch.sk

2.

Zaradenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: §7 ods. 1 písm. b) ZVO

3.

Názov predmetu zákazky: KOMPOSTÉR na biologicky rozložiteľný komunálny odpad v počte 450
ks

4.

Predpokladaná cena zákazky: 54.955,50 EUR bez DPH

5.

Opis predmetu zákazky: Predmet zákazky pozostáva z dodávky kompostérov na biologicky
rozložiteľný komunálny odpad vrátane jeho dopravy na miesto určenia.

6.

Miesto dodania tovaru: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

7.

Rozsah predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zadania v prílohe výzvy ako
príloha č. 1 –Špecifikácia predmetu zakázky/zadanie

8.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

9.

Mena: EUR

10. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením

dokladu oprávňujúcim dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z
internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti). Ak
uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
11. Lehota na predkladanie ponúk: 31. júla 2021 do 10.00 hod.
12. Spôsob predkladania ponúk: uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenú

v bode 11 tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu: starosta@bacuch.sk
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
14. Maximálna lehota viazanosti ponúk: do 31. augusta 2021

16. Zákazka sa týka projektu/financovanie: predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho
fondu formou dotácie na rok 2021 v rámci projektu „Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov v obci Bacúch“ a z prostriedkov
obstarávateľa.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Výsledkom tohto postupu zadávania bude Kúpna zmluva, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky/zadanie
Príloha č. 2 – návrh Kúpnej zmluvy

V Bacúchu, dňa 22.07.2021
Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :
Ing. Michal Chovanec – starosta obce Bacúch

