OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

S2020/00185

Zápis z prieskumu trhu
1. Názov zákazky: Vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu z VOK
2. Opis predmetu zákazky:
Vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu príp. drobného stavebného odpadu z
veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len VOK)
- časový interval zvozu: podľa požiadavky obce - min. 1 x mesačne odvoz
objemného odpadu,
- VOK sú vo vlastníctve obce,
- pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov z presne určených stanovíšť.
Kódy CPV:
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90511000-2 Služby za zber odpadu
90512000-9 Služby na prepravu odpadu
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
V cenovej ponuke uvedie uchádzač:
- cenu za odvoz (cenu za 1 km jazdy),
- cenu za manipuláciu s VOK.
Ceny uvedie uchádzač bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH. V prípade, že
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke.
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodania: Obec Kunerad
Termín dodania v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022
5. Spôsob vykonania prieskumu trhu: výzva na predloženie ponuky
6. Termín vykonania prieskumu trhu: 07. 12. – 18. 12. 2020
7. Hodnotiace kritérium:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stala
ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená a ktorého ponuka bula najnižšia. V
celkovej cene za predmet zákazky boli zahrnuté všetky náklady uchádzača.

8. Vyhodnotenie prieskumu:
Obchodné meno, sídlo
uchádzača
URÍK, s. r. o.,
Zátočná 467/16
013 13 Rajecké Teplice

IČO
46619933

Cena
bez DPH
1,50

Cena
Poznámka
s DPH
1,80 Jazda za 1 km

18,47

22,16 Manipulácia 1 ks VOK

9. Vybraný dodávateľ: URÍK, s. r. o.
10. Obstarávacia cena:

1,80 EUR za 1 km jazdy vozidlom Mercedes Axor
22,16 EUR za manipuláciu s 1 ks VOK

11. Predložené doklady:
-

ponuka na celý predmet zákazky,
jednotkový rozpis cien za jednotlivé položky (ceny s DPH aj bez DPH),
čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je voči nemu začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii.

12. Spôsob vzniku záväzku:

Zmluva o poskytnutí služby

Vyhlasujem, že súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti
a dôvernosti.
Zodpovedný za prieskum: Bc. Pavol Pikla
Schválil: Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

V Kunerade, 31. 12. 2020

