Výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
31 701 914
SK 2020488206

Kontaktná osoba vo veciach zákazky, príp. vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko:
Ing. Martina Üveges
Telefón:
0917465141
E-mail:
martina.uveges@dmpk.sk
2. Predmet zákazky
2.1.

Názov zákazky: Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených vozidiel podľa zákona č.79/2015 Z.z. –
nebezpečný odpad č. 160104 – II.

Jedná sa o tieto vozidlá:
- Škoda 15 Tr – 7 ks (1002, 1004, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015)
2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby – likvidácia a spracovanie odpadov (CPV
90510000-5)
2.3. Typ zmluvy: objednávka
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1.
3.2.

Miesto odovzdania predmetu zákazky: DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice
Termín plnenia predmetu zákazky: najneskôr do 30.11.2019

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je zhodnotenie/zneškodnenie vyradeného vozidla podľa zákona č.79/2015 Z.z.
Vozidlá je možné odviesť na miesto zneškodnenia po vlastnej osi, odtiahnutím. Všetky náklady
spojené s transportom vozidiel sú na náklady spracovateľa odpadu. Obhliadka vozidiel sa uskutoční
dňa 23.9.2019 so stretnutím o 9,00 hod. na vrátnici DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice. Bez
obhliadky nie je možné predložiť cenovú ponuku.
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie predmetu
obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 500,- € bez DPH
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
7.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj odvoz predmetu zákazky, sa predkladá na celý
predmet zákazky.
7.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 27.9.2019 do 13:00 hod.
7.4. Cenové ponuky uchádzačov sa doručia v uzatvorenej obálke s označením “Zneškodnenie

vozidiel - II. - NEOTVÁRAŤ“ poštou alebo osobne na adresu: Dopravný podnik mesta
Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice . Na obálku je potrebné uviesť
obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania uchádzača. V prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Dopravného podniku mesta Košice, akciová
spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice.
8. Lehota viazanosti ponuky:
Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.11.2019.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov formou bezhotovostného platobného styku.

9.2. Zálohy nebudú poskytované.
9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po odobratí tovaru z miesto uloženia. Prílohou faktúry bude
preberací protokol s potvrdením o prevzatí vozidiel odberateľom a vážne lístky odpadu (popr. SLNO, ak
pôjde o nebezpečný odpad).
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu.
10.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (ďalej len "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého
subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je
zapísaný v RPVS. V prípade, ak úspešný uchádzač má povinnosť zápisu do RPVS, preukáže túto
skutočnosť relevantným dokladom pred podpisom zmluvy.
10.3. Čestné vyhlásenie (príloha č. 2), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu (tento doklad nemusí predložiť ak je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov).
10.4. U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40 ods.6 písm. f)
zákona. V prípade vylúčenia uchádzača, dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
10.5. Uchádzač sa musí zúčastniť miestnej obhliadky v zmysle bodu 4.1.
Zároveň obstarávateľ požaduje od uchádzača doložiť k cenovej ponuke nasledovné doklady:
- platnú fotokópiu súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane prepravy podľa
zákona č. 79/2015 § 97 ods. 1 písm. f),
- platnú fotokópiu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 pís. d)
zákona o odpadoch (pre odpad s kat. č. 160104 a 160106 mimo vozidiel kategórie M1, N1, L2e)
alebo fotokópiu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods.
1 pís. c) zákona o odpadoch v zmysle prílohy č. 2 zákona o odpadoch činnosťou R12 – úprava
odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11, pre odpad s kat. číslom 160104 a
160106 mimo vozidiel kategórie M1, N1, L2e,
- alebo fotokópie zmlúv s oprávnenými osobami na ďalšie nakladanie so vzniknutým odpadom.
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
Najvýhodnejšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
12.1. Doklady podľa bodu 10.
12.2. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto výzve,
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v
takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne overenou kópiou).
12.3. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
12.4. Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok (príloha
č. 1 podľa bodu 4.2.)
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne poštou alebo mailom oboznámení s
výsledkom vyhodnotenia.
13.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka.
13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenie objednávky, verejný obstarávateľ
môže vyzvať ďalšieho uchádzača v poradí, ktorý splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky.
13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, resp. z interných dôvodov obstarávateľa.

13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Cenová ponuka
Názov zákazky:

Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených vozidiel podľa zákona č.79/2015 Z.z. –
nebezpečný odpad č. 160104 – II.

Identifikačné údaje uchádzača:
Názov: .........................................................
Adresa: ..........................................................
IČO:

..........................................................

E-mail: ..........................................................
Telefón: ..........................................................

P.č.

Predmet obstarávania

MJ

1.

Škoda Tr15 – 1002

1

2.

Škoda Tr15 – 1004

1

3.

Škoda Tr15 – 1010

1

4.

Škoda Tr15 – 1011

1

5.

Škoda Tr15 – 1012

1

6.

Škoda Tr15 – 1013

1

7.

Škoda Tr15 – 1015

1

Cena za MJ

Cena celkom

Cena celkom

bez DPH

bez DPH

s DPH

Cena celkom

Dátum: .........................................................
Podpis uchádzača: .........................................................

Príloha č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Čestné vyhlásenie
podľa § 32 odst. 1 písm. f) zákona 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), o splnení podmienky účasti pri zákazke s nízkou hodnotou.

Názov zákazky: Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených vozidiel podľa zákona č.79/2015 Z.z. – nebezpečný
odpad č. 160104 – II.

Vyhlásenej dňa ..........................................

Uchádzač:
Obchodné meno :

.......................................................

Adresa podnikania : ......................................................
IČO: ..................................................
(Ak ponuku predkladá skupina vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne, je potrebné
Uviesť všetkých členov skupiny a ich identifikačné údaje)

Čestne vyhlasujeme, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V.........................dňa.......................

..............................................................
Meno štatutárneho orgánu uchádzača

...............................................................................
Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača

