Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Znižovanie populácie komárov chemickým postrekom
Identifikácia verejného obstarávatel'a
Názov Obec Záhorská Ves
IČO 00305219
Zadávatel' nie je platca DPH
Adresa

Hlavná 29, 90065 Záhorská Ves, SK

Kontaktná osoba JUDr. Boris Šimkovič, +421948550050, urad@zahorskaves.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:
Predpokladaná hodnota:
Predpokl. obdobie
realizácie:
Lehota na predkladanie
ponúk:

Zákazka podl'a § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Zz. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
neuvedené
do 7 dní od vystavenia objednávky
do 6.7.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Spôsob predkladania ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https:/Iwww.tendernet.sklvyzva/fKlNVPGztglU-R8CaLVXZAyY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť
Podoblasť

Ostatné
Iné
Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky:
Predmetom je výber dodávatel'a na:
Znižovanie populácie komárov realizáciou cherrického postreku

2. Postup verejného obstarávatel'a :
Obec Záhorská Ves, ako verejný obstarávatel' podl'a § 7 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku" Znižovanie populácie komárov realizáciou chemického postreku".
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podl'a §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.
3. Opis predrretu zákazky :
Znižovanie populácie komárov cherrickým posterkom - pozemná aplikácia.
Predrretom zákazky je realizácia cherrického dezinsekčného plošného postreku proti premnoženým komárom v katastri obce
Záhorska Ves - intravilán obce. Bude realizovaný pozemný postrek . Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie
komárov. Cherrická látka, ktorá bude aplikovaná, bude na tento účel vhodná a bude mať udelený súhlas príslušného orgánu na
uvedenie látky na trh podl'a zákona č. 319/2013 Zz, o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych
výrobkov na trh a ich používanie a o zrrene a doplnení niektorých zákonov (biocídnyzákon) a príslušných právnych predpisov
pre uvádzanie takýchto látok na trh. Postrek proti komárom realizovaný poskytovatel'om služby musí byť v súlade s
požiadavkarri objednávatel'a a platným technickýrri normarri a právnym predpisrri.

4. Ekvivalentnosť:
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávatel' pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len

"ekvivalent"),
pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu "Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek", v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávatel' mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podl'a výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto
prilohu nepredloží, má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.
5. Spôsob predloženia
ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené

6. Kritérium
na vyhodnotenie
ponúk:
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača,
7. Možnosť
Nie

delenia

8. Variantné
Neumožňuje

riešenie:
sa.

9.CPV: Hlavný
90670000-4

predrretu

zákazky

inak ako v

ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná

cena celkom.

:

slovník:

10. Náklady:
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie
diela, a to najmä náklady na práce, materiál
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené forrrou
dodatku, avšak tak aby celková cena diela ne presiahla finančný limit pre zákazky podl'a §117 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní.

a

Zmluvné podmienky
1. Typ zmuvy,
Objednávka.

ktorá bude výsledkom

verejného

obstarávania:

2. Financovanie
predrretu
zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávatel'a.
3. Vyúčtovanie
predrretu
zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotoven ej faktúry.
Splatnosť faktúry do 14 dní od doručenia faktúry Objednávatel'ovi.
Verejný obstarávatet
na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
4. Spôsob určenia ceny predrretu
zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená

pocta zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddelitel'nou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.

Ostatné podmienky
1. Vysvetl'ovanie :
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak
zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predlž! lehotu na predkladanie ponúk.
2. Konflikt záujrrov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykol'vek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávatelorn, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podla prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávatel'v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) z:..;O uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

3. Zákaz účasti vo VO;
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podl'a § 32 ods. 1 písm. f) zákona Č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení níektorých zákonov.

4. Zrušenie zákazky ;
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykol'vek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávatel' pre zákazku vyhradených.
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.

5. Objednávatel' je oprávnený predkladať Dodávatel'ovi Čiastkové výzvy (objednávky) s periodicitou a rozsahom služby v
závislosti od svojich potrieb.
6. Dodávatel' služby sa zaväzuje počas aplikácie chemckého postreku dodržiavať právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a ochrany zdravia a majetku osôb. Kontrolnú činnosť vo veciach ochrany prírody a krajiny v zmysle Zákona Č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny budú vykonávať okresné úrady životného prostredia.
7. Dodávatel' služby sa zaväzuje včas komunikovať, najneskôr však tri pracovné dni pred aplikáciou chemckého postreku, so
zástupcam obcí a mest, aby mohli informovať obyvatel'ov o aplikácii chernckého postreku proti premnoženým korrároma
spolupracovať s asanačnýrri pracovníkrri v teréne.
8. Objednávatel' bude informovať podl'a bodu 7. Osobitných požiadaviek na plnenie rnestne samosprávne orgány, na územ
ktorých sa bude vykonávať prevencia a dezinsekcia, o činnosti Dodávatel'a služby, aby bola zabezpečená potreba spolupráce,
napr. v prípade potrebyvyhl'adania vhodného zdroja technologickejvody.
9. V prípade výnimočnej situácie a potreby Objednávatel' požaduje, aby Dodávatel' zabezpečil chemcký postrek do 24 hodín
odo dňa doručenia Čiastkovej výzvy (objednávky). Vtakollto prípade sa lehoty pri povinnostiach uvedených v bodoch 7. a 8.
Osobitných požiadaviek na plnenie aplikujú primerane.
10.Dodávatel'sa zaväzuje počas vykonávania postreku dodržiavať právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany
zdravia a majetku osôb. Kontrolnú činnosť za objednávatel'a bude vykonávaťzodpovedná osoba objednávatel'aa rozsah
vykonaných prác potvrdí svojím podpisom na preberacom protokole, ktorý vystaví dodávatel'.
11.Dodávatel'zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností
vyplývajúcich z tejto zmuvy.
Požadované prnohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byt' predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku.

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávate! je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod... ):
- Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra

2. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podla kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Obstarávatel' prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

3. Podmenkyvykonania

zákazky:

Uchádzač predloží do cenovej ponuky:

1. Certifikát OHSAS 18001. Certifikát môže byť nahradený smernicou o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a pod.
2. Vyhlásenie, že chsrneká látka/prípravok, použitý na postrek splňa podmenky jeho uvedenia na trh v zmysle príslušných
právnych predpisov. Požaduje sa predložít' zoznam všetkých chem látok/prípravkov podl'a prvej vety spolu s reg. číslom z
Registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v SR vedeným Centrom pre cherncké látky a prípravky podl'a zákona č.
319/2013 zx.
3.Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o schválení Prevádzkového poriadku.

Položky zákazky

P.Č.

Názov položky I Špecifikácia
Cena za pozemný postrek 1 ha územia

Množstvo
1,0

I ha

Cena za pozemný postrek 1 ha územia
Predpokladané množstvo - cca 500ha - je indikatívne.
Znižovanie populácie komárov realizáciou chemického postreku - pozemná aplikácia
1
Predmet zákazky sa bude realizovať na základe čiastkových objednávok vystavených objednávatel'om na základe aktuálnej potreby.
Rozsah postreku upresní objednávatel' v objednávke, ktorú elektronicky zašle dodávateľovi na jeho e-mail. Objednávateľ si
vyhradzuje právo upresňovať a meniť vel'kosť územia postreku v závislosti od reálneho výskytu komárov.
Parametre popísané v technických vlastnostiach - špecifikácia sú považované za minimálne, verejný obstarávatel' prijme plnenie s
vyššimi (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v
intervale.

