Mestská

časť

Bratislava Devínska Nová Ves

Novoveská 17l A, 843 l O Bratislava 49

Vybavuje: Ing. Tatiana Rattayová
V Bratislave 9.12.2014
Vec: Žiadost' o cenovú ponuku- zber a likvidácia odpadu z domácností

s obsahom škodlivín- prieskum trhu
Zadávanie zákazky §9 ods. 9 zákona 25/2006Z.z. v znení neskorších predpisov s finančným
limitom pod 20 000,-€
V záujme získania prehľadu o cenách tovarov a služieb Vás Mestská časť Devínska
Nová Ves vyzýva na predloženie ponuky, súvisiacej so zabezpečením zberu, prepravy a
zneškodňovania odpadu z domácností s obsahom škodlivín a vyradených elektrozariadení od
občanov našej mestskej časti. Jedná sa o nasledujúce druhy odpadu
Katalóaové
20 Ol 33
20 Ol 26
20 Ol 27
20 Ol 28
20 Ol 13
20 Ol 19
20 Ol 35

Druh odpadu
batérie a akumulátory
oleje a tuky iné ako uvedené v 20 Ol 25
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 Ol 27

číslo

20 Ol 36

rozpúšťadlá
l

pesticídy
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a
200123 obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 200121 a
200123 a 200135

Zber predmetného odpadu žiadame zrealizovať na troch odberových miestach
v Devínskej Novej Vsi v čase od 9,00 do 13,00 hod, 2x v roku, v sobotu. Požadujeme, aby
v tomto čase boli pristavené na určených miestach veľkokapacitné kontajnery, pričom
dodávateľ zabezpečí odborných pracovníkov, ktorí budú preberať odpady od občanov.
Termín: apríl2015-2018
september 2015-2018
Cenu prosíme uvádzať v členení bez DPH a s DPH. Súčasťou požadovanej služby je aj
poskytnutie 20 ks ínformačných letákov, ktoré vylepíme na rôznych miestach v Devínskej
Novej Vsi kvôli lepšej informovanosti našich občanov.
Cenu žiadame uvádzať v členení cena za l kg odpadu podľa kat. č. druhu odpadu +
cena za prenájom a dopravu kontajnerov, vrátane všetkých služieb s tým spojených (doprava,
mzdové náklady, pristavenie a manipulácia s veľkokapacitnými kontajnermi a pod.).

Telefón
02/60201437

Fax
02/60201400

Bankové spojenie
1624-042/0200

IČO

00603392

/

Úspešný uchádzač musí pred podpísaním zmluvy doložiť:
• kópiu zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava na vykonávanie zberu, prepravy a
zneškodňovania komunálneho odpadu s obsahom škodlivín
• kópiu súhlasu orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva na nakladanie
s ne bezpečnými odpadmi
• kópiu dokladu o oprávnení podnikať, výpis OR, ŽR
Ponuku spracovanú vyššie uvedeným spôsobom žiadame

doručiť

mailom na adresu:

tatiana.rattayova@mudnv.sk najneskôr do 17.12.2014 do 12.00 hod.
Lehotu viazanosti ponúk stanovujeme do 15.1.2015. V tomto termíne bude uzatvorená
zmluva. Zmluva s úspešným uchádzačom bude zverejnená na webovom sídle obstarávateľa
v zmysle zákona 546/2011 Z.z., uchádzač, ktorý predloží ponuku zároveň dáva súhlas so
zverejnením zmluvy.
S pozdravom

