V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás žiadame o zaslanie cenovej
ponuky na predmet zákazky pod názvom „Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu
vzniknutého počas očkovania v „Očkovacích centrách“ v Trnavskom kraji“ .
Verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, požaduje:
- zabezpečiť pristavenie kontajnerov (minimálne 1 ks/ 60 L, a 1 ks 30 L pre každé nižšie uvedené
miesto) na zdravotnícky, biologický a nebezpečný odpad, ich vyzdvihnutie, odvoz a likvidáciu
zdravotníckeho a nebezpečného, biologického odpadu vzniknutého počas očkovania v
„Očkovacích centrách“ na miestach, ktorými sú:
• Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava
• Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica – Telocvičňa Strednej
zdravotníckej školy, Jatočná 2046, 909 01 Skalica
• Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola,
Námestie. sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda,
- certifikované zberné nádoby zabezpečí dodávateľ, pristaví ich vždy v deň odvozu použitých,
- frekvencia odvozu: pondelok,
- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.
1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený poskytovať služby,
zodpovedajúce predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného
registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- uchádzač musí disponovať certifikátom dokazujúcim nakladanie s nebezpečným odpadom. Po
každom odvoze dodávateľ musí verejnému obstarávateľovi písomne zdokladovať likvidáciu
odobratého odpadu právoplatným dokladom.
Termín plnenia zákazky: odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody (predpoklad 12. týždeň
2021) do 31.12.2021
Predpokladaný počet kg na jedno miesto, t. j. jeden zvoz: 35 kg
Predpokladaný počet kg na jedno miesto do 31.12.2021: 1400 kg
Verejný obstarávateľ týmto žiada zaslanie cenovej ponuky na každé miesto očkovania zvlášť, podľa
nasledovného:
„Očkovacie centrum“ miesto: doplní uchádzač
Návrh na plnenie kritéria:
Cena za 1 kg vyzdvihnutia, odvozu a likvidácie odpadu v Eur bez DPH: doplní uchádzač
Cena za celý predmet zákazky, t. j. cena za predpokladaný počet kg – 1400 kg vyzdvihnutia, odvozu
a likvidácie odpadu do 31.12.2021 v Eur bez DPH: doplní uchádzač
Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená z predložených cenových ponúk ako priemerná cena
za 1 kg vyzdvihnutia, odvozu a likvidácie odpadu v Eur bez DPH.
Cenové ponuky žiadame zaslať na e-mail: vo@trnava-vuc.sk v termíne do: 16.03.2021 do 12:00 hod..
Za zaslanie cenovej ponuky vopred ďakujeme.

