Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu a postup podľa § 9 ods. 9)

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie : Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Zastúpený :
Anna Cséfalvayová – riaditeľka DSS Medveďov
IČO:
00655651
Kontaktná osoba: Erika Janková
Sídlo organizácie: 930 07 Medveďov 111
Telefón:
031/5541105
fax: 031/5530593
e-mail:
dssmedvedov@zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania:
Vyvážanie a likvidácia odpadovej vody .
Kód CPV : 90513500-1 Spracovanie a likvidácia páchnucích tekutín
3. Opis predmetu obstarávania:
Vyvážanie a likvidácia odpadovej vody v množstve mesačne cca 230 m3.
Fakturácia podľa množstva skutočne vyvážanej odpadovej vody.
.
4. Miesto a termín dodania:
Miesto: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, 930 07 Medveďov 111
Termín dodania: priebežne týždenne od 01.01.2014 do 31.12.2014.
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do

8.000,– EUR bez DPH

7. Poskytovanie súťažných podkladov:
Na adrese uvedenej v bode 1.
8. Lehota prekladanie ponúk:
Do 10.12.2013 do 9.00 hod. na adresu uvedenú v bode č.1. v zalepenej obálke s heslom:
„Vyvážanie a likvidácia odpadovej vody pre DSS Medveďov
– súťaž - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
9 Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 10.12.2013 o 09.30 hod. na adrese: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých,
Medveďov 111, kancelária č. 01.
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Medveďov
bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje
zálohové platby, splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
a) návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste
b) doklad o oprávnení podnikať, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na dodanie
predmetu obstarávania.
12. Kritérium na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena za požadovaný predmet obstarávania v € bez DPH.
13. Lehota viazanosti ponuky :
Do 06.12.2013
14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových
ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Ponuka
musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka a ostatné dokumenty i prílohy vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku.
Dátum zverejnenia: 03.12.2013
Zverejnenie prieskumu na verejnej výveske Domova sociálnych služieb v Medveďove a na
webovej stránke verejného obstarávateľa – www.dssmedvedov.zupa-tt.sk

V Medveďove, dňa 02.12.2013
Anna Cséfalvayová
riaditeľka DSS

