	Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa
	Mestský úrad  – Városi hivatal
	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Výzva na predloženie cenovej ponuky	
Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb „Odvoz reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda“ v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

1. Identifikácia obstarávateľa
Názov:	Mesto Dunajská Streda
Adresa:	Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO:	00305383
DIČ:	20 21 12 99 68

2. Typ zmluvy: Rámcová zmluva § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky: materské školy v meste Dunajská Streda (celkom 9 predškolských zariadení) a Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom zákazky je odvoz a zneškodnenie  reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda. Frekvencia odvozu je 1x týždenne.
Pri príprave cenovej ponuky žiadame uchádzačov, aby brali do úvahy skutočnosť, že v čase školských prázdnin budú uvedené inštitúcie prevádzkovať v osobitnom režime.

5. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Predložiť originál, resp. overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Zároveň Vás žiadame o predloženie kópie „Potvrdenia o registrácií“ na príslušnom okresnom úrade, že v zmysle § 15 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 223/2001 o odpadoch vykonáte zber alebo prepravu odpadov (20 01 08 - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad).
  
6. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza zo stanovenia paušálnej sumy za každý týždeň odvozu reštauračného odpadu.

Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením prílohy č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

7. Variantné riešenia
Nie.

8. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 48

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Dunajská Streda. Fakturačné obdobie je  jeden mesiac.



10. Pokyn k predloženiu ponuky.
Predložená ponuka musí byť pevne zviazaná, každá strana musí byť očíslovaná a parafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača. Ponuka má obsahovať:
1. Identifikácia uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH, bankové spojenie, číslo účtu v pôvodnom tvare BBAN ako aj v tvare IBAN).
2. Kontakt uchádzača (telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo).
3. Opis predmetu zákazky.
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu č. 5.
5. Cenovú ponuku vypracovanú vyplnením prílohy č. 1.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia paušálna suma (konečná cena) za odvoz reštauračného odpadu za 1 týždeň (zo všetkých 10 subjektov).

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky  je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu  uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov v termíne do 06.06.2014 do 10.00 hod. Na obálke je potrebné uviesť:
1. „NEOTVÁRAŤ“.
2. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania a IČO).
3. Názov predmetu obstarávania „Odvoz reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda".
4. Meno kontaktnej osoby (Mgr. Marián Herceg).

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

13. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.07.2014

14. Kontaktná osoba
Za vecné otázky:
Mgr. Timea Molnár,
Tel.: +421 918/607 332

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD.
vo@3connect.sk 

Dátum: 02.06.2014						
									
    Ing. Zsuzsanna Andrássy PhD.  
                                                                                      odborne spôsobilá osoba splnomocnená  
                                                                                                         na výkon VO



Dátum zverejnenia výzvy: 02.06.2014
Termín predkladania ponúk: 06.06.2014






Príloha č.1

Cenová ponuka  na predmet zákazky „Odvoz reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda“ 

Dolupodpísaný.......................................................................,(meno, priezvisko), ako  štatutárny zástupca spoločnosti............................................................................(názov, adresa), predkladám nasledovnú cenovú ponuku na predmet zákazky „Odvoz reštauračného - biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda“




Paušálna suma za odvoz a zneškodnenie reštauračného – biologicky rozložiteľného odpadu z materských škôl a z Centra sociálnych služieb mesta Dunajská Streda za jeden týždeň:                                 	
Konečná cena*

...........………………..Eur/deň


Pri stanovení Vašej paušálnej sumy berte prosím do úvahy všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania (cestovné náklady, náklady za zneškodnenie a iné náklady súvisiace so zabezpečením služby), ďalej skutočnosť, že v čase školských prázdnin budú uvedené inštitúcie prevádzkovať v osobitnom režime.




*konečná cena je pre platcov DPH cena s DPH pre neplatcov DPH cena bez DPH
                         

V                               , dňa

									.............................................
									          Pečiatka, podpis

