
Obec Slanská Huta
Slanská Huta 68, 044 17  Slanská Huta

V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky
(zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Obec Slanská Huta

            Sídlo: Slanská Huta 68, 044 17  Slanec
IČO: 00691330
DIČ: 2021261418
Štatutárny zástupca (kontaktná osoba): Daniel Stančik, starosta obce
Telefón / fax: 055/6968 342, 0911 274982
E-mail: starosta@slanskahuta.sk                                                                                  
Internetová adresa: www.slanskahuta.sk

            
 2.       Druh zákazky:

Zákazka na poskytovanie služieb. Ide o zadávanú zákazku obstarávanú postupom 
zadávania zákazky podľa § 117  zákona o verejnom obstarávaní.

3.         Názov zákazky:
            Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
            a nebezpečným odpadom.

4.         Miesto dodania predmetu zákazky:
            Obec Slanská Huta.

5.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
            Neumožňuje sa.

6.         Možnosť predloženia variantných riešení:
            Neumožňuje sa.

7.         Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie služieb:
            Trvanie celej zmluvy v mesiacoch: 24 mesiacov od podpisu zmluvy.

8.         Podmienky účasti uchádzačov:
            Uchádzač predloží oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby.



9.         Lehota a miesto na predloženie ponúk:
            Termín: do 04.12.2017, čas: do 14:00 hod.
            Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
            Obec Slanská Huta, Obecný úrad, Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta
            Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v zapečatenej obálke.
  
10.       Kritéria na hodnotenie ponúk:

Spôsob určenia ceny. Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk 
zadávanie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:
Celková cena s DPH.

            Úspešná bude ponuka uchádzača s najnižšou cenou na komplexnosť dodávky predmetu 
            obstarávania.

11.       Lehota na dodanie predmetu obstarávania:
Predpokladaný termín zahájenia poskytovania služieb:  január 2017

12.       Vysvetlenie a poskytovanie informácií k údajom uvedeným vo výzve:
            V pracovných dňoch v čase od 08:00 do 15:00 hod.:
            Obec Slanská Huta, Obecný úrad, Slanská Huta 68, 044 17  Slanec
            Telefón: 0911 274982
            e-mail: starosta@slanskahuta.sk                                                                                 
               
13.       Vyhodnotenie ponúk:

04.12.2017 o 15:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Obec Slanská Huta, Obecný úrad Slanská Huta, Slanská Huta 68, 044 17  Slanec

14.       Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, zmeniť termíny a rozsah dodávky
            predmetu obstarávania.

15.       Súčasťou Výzvy (Príloha č. 1) je tabuľka – Špecifikácia zmluvnej ceny.

16.       Náklady spojené so spracovaním a doručením ponuky znáša uchádzač.

17.       Súťažné ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. 

V Slanskej Hute, dňa 21.11.2017

                                                                                                             Daniel Stančik, v.r.
                                                                                                               starosta obce                         
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