Výzva
na predkladanie ponúk
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)
1.

Verejný obstarávateľ: Obec Lozorno
Poštová adresa: Hlavná 1
Mesto: Lozorno
PSČ: 900 55
IČO: 00304 905
DIČ: 2020643669
Štatutárny zástupca: Ľubomír Húbek
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Poláková
tel. č. +421905530623, 02/69204311
fax 02/69204311
e. mail: starosta@lozorno.sk , polakova@lozorno.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.lozorno.sk
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o VO: §6 ods. 1 písm. b)

2.

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zabezpečenie služby verejného obstarávania na projekt „Rozšírenie kapacity ČOV obce
Lozorno“

3.

Druh zákazky
služby

4.

Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

5.

Výsledok verejného obstarávania
zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

6.

Stručný opis zákazky
Zámerom tejto zákazky je nájsť dodávateľa na zabezpečenie služby verejného
obstarávania na projekt „Rozšírenie kapacity ČOV obce Lozorno“, na ktorý v súčasnosti
Obec Lozorno ako verejný obstarávateľ podáva prostredníctvom Envirofondu žiadosť
o dotáciu pre rok 2014. Jestvujúca čistička odpadových vôd v Lozorne zabezpečuje
čistenie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce Lozorno a
projektovaná kapacita v súčasnosti technologicky vybavených a využívaných troch
liniek biologického čistenia je dlhodobo prekračovaná z dôvodu napájania sa ďalších

obyvateľov obce na verejnú splaškovú kanalizáciu ako aj kvôli vyšším koncentráciám
dusíka v privádzanej odpadovej vode (vplyv poľnohospodárskej výroby). lnštalované
stroje a zariadenia rozhodujúce pre čistenie odpadových vôd sú za hranicou životnosti a
z dôvodu častej poruchovosti a nedostatočnej kapacity z dôvodu opotrebovania nie je
možné zabezpečiť stálu požadovanú účinnosť čistenia odpadových vôd privádzaných na
ČOV a jej preventívnu údržbu. Výmenou opotrebovaného zariadenia, ktoré je už za
hranicou životnosti sa zvýši činnosť procesu čistenia. Technologické vybavenie štvrtej
linky biologického čistenia umožní navýšenie kapacity ČOV o ďalších 1000
ekvivalentných obyvateľov, čím sa vytvorí aj možnosť pripojenia ďalších obyvateľov
na stokovú sieť. Celkové náklady projektu boli vyčíslené na 394 086,- EUR a zahŕňajú
projektovú dokumentáciu, stavebné práce a technológiu ČOV.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 4000,- EUR

8.

Termín dodania predmetu zákazky: január 2014

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia.

10.

Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa
zápisu do profesijného alebo obchodného registra.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
26 ods. 1 písm. f) zákona, t.j. uchádzač musí mať v predmete činnosti zapísanom
v obchodnom alebo živnostenskom registri oprávnenie dodať predmet zákazky.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude
z verejného obstarávania vylúčený.

11.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom uvedená v € vrátane DPH

12.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
Dátum a čas: 11.10.2013

13.

Miesto na predloženie ponúk
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

14.

Obsah ponuky
Podľa prílohy č.1 Vzor cenovej ponuky

15.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
slovenský jazyk.

16.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 30 dní odo dňa predkladania ponúk.

17.

Ďalšie informácie
Je možné poskytnúť na základe vyžiadania na Obecnom úrade v Lozorne

18.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
08.10.2013

19.

Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
www.lozorno.sk

Príloha č. 1 Vzor cenovej ponuky
Zákazka : Zabezpečenie služby verejného obstarávania na projekt „Rozšírenie kapacity
ČOV obce Lozorno“
Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :
IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať

Kontaktná osoba:
Tel:

Fax :

e-mail :

www :

Bankové spojenie :
Č. účtu .

Položka
SPOLU bez DPH
... % DPH
SPOLU s DPH

V ............................ dňa ...............................
Meno a priezvisko predkladateľa ponuky:

Cena

