VOJENSKÝ ÚTVAR 1037
MARTIN
ZaVaMD-375/2019
Počet listov : 2
Počet príloh : 1/1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:

Sídlo:
IČO:

Slovenská republika - Ministerstvo obrany
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
zastúpené
Vojenský útvar 1037
Jilemnického 6, 036 01 Martin
30845572

Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:

rtm. Maroš PŠENČÍK
+421960 483 444
+421960 483 109

2.

Predmet zákazky:
Likvidácia ostatného odpadu

3.

Druh a množstvo:
Je uvedený v prílohe č. 1 k výzve.
Služba bude realizovaná na základe objednávky obstarávateľa.

4.

Typ zmluvy: Objednávka

5.

Miesto dodania: Vojenský útvar 1037, Jilemnického č.6, 036 01 Martin .

6.

Termín dodania : podľa objednávky

7.

Predpokladaná cena zákazky do 612,- € s DPH.

Lehota na predloženie cenovej ponuky, spôsob doručenia:
Cenovú ponuku je možné predložiť elektronicky e-mailom na adresu
marian.psencik@mil.sk , poštou na adresu Vojenský útvar 1037, Jilemnického 6, 036 01
Martin. Prípadne osobne v pracovné dni pondelok – štvrtok od 7.00-09,30 a 13,00-14,30 hod.,
v piatok od 07,00-09,30 hod. na pracovisko administratívnej bezpečnosti VÚ 1037 Martin.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22.3.2019 o 09,30 hod. Ponuka predložená po
uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
8.

Vyhodnotenie ponúk
Otváranie ponúk vykoná komisia určená veliteľom útvaru dňa 22.3.2019 o 10,30 hod.
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané bez prítomnosti uchádzačov. O výsledku budú
9.

bezodkladne písomne oboznámení všetci uchádzači. Úspešný uchádzač bude informovaný
písomne o prijatí jeho ponuky s tým, že predloženie objednávky na jej potvrdenie, je viazané
splnením podmienky preukázania oprávnenia úspešného uchádzača podnikať
s predmetom zákazky, resp. jeho overenej kópie nie staršej ako tri mesiace. Proti
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky
nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
10.

Podmienky účasti:
Uchádzač vloží ponuku na splnenie požadovaného záväzku do uzatvorenej obálky.
Obal (obálka) musí byť uzavretý a musí obsahovať údaje:
 adresu obstarávateľa,
 adresu uchádzača – názov alebo obchodné meno a adresu sídla (miesta podnikania),
 označenie heslom pre daný návrh: „SÚŤAŽ - Likvidácia ostatného odpadu NEOTVÁRAŤ“.

11.

Obsah ponuky:
a) Vypísaná a potvrdená „kompletná“ cenová ponuka na zákazku podľa prílohy č. 1,
ktorej predmetom je poskytnutie služby likvidácie ostatného odpadu a všetkých služieb
s tým spojených.
b) Neoverená fotokópia dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky alebo
neoverená fotokópia dokladu o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
c) Čestné prehlásenie, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo
výzve.

12.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.

13.

Ďalšie informácie:




Dôvod zrušenia súťaže:
nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

V Martine 18.3.2019
Zodpovedný zamestnanec

major Ing. Jozef KRIVKA
predseda komisie
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Cenová ponuka na zákazku - Likvidácia ostatného odpadu

Poznámka: Do ceny započítať cenu dopravy ak je nutná. Ceny s DPH uvádzať zaokrúhlene na
dve desatinné miesta.

C

Presný popis položky

MJ

1.

19 08 09 zmesi tukov a olejov z odlučovačov
oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky

kg

Cena za kg
Cena za kg
v (€) bez
v (€) s DPH
DPH

Poznámka

Vyhlasujem, že rešpektujem požiadavky a podmienky obstarávateľa uvedené vo Výzve
a súhlasím s nimi.
Kontaktné údaje:

V .......................... dňa ................ ...

....................................................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

