MESTSKÝ ÚRAD KOMÁRNO
KOMUNÁLNY ODBOR
Oddelenie komunálnych služieb
Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno

uchádzač

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

..... /54791/OKS/2016

Vybavuje

Ing. Patus

Komárno

21.10.2016

Vec
Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky
Mestský úrad Komárno, Komunálny odbor si Vás dovoľuje osloviť so žiadosťou
o zaslanie cenovej ponuky na odber plastov – 20 01 39 v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP
SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Plasty pripravené na odber sú
umiestnené čiastočne v plastových vreciach a čiastočne voľne uložené, neupravené,
neroztriedené, obsahujúce aj zmesový komunálny odpad - 20 03 01 na zberovom dvore
v Komárne, Veľký Harčáš v súčasnosti v celkovom množstve cca. 300 t.
Požadované podmienky Mestského úradu Komárno:
• uchádzač je povinný vykonať miestnu obhliadku predmetu cenovej ponuky na
základe predbežnej telefonickej dohody so zástupcom objednávateľa, Ing.
Alexandrom Patusom, vedúcim Komunálneho odboru MsÚ Komárno, tel. č. 0903
412 049, z dôvodu presného oboznámenia sa s predmetom cenovej ponuky,
• s víťazným uchádzačom (ďalej len odberateľ), ktorý zašle najnižšiu cenovú ponuku
na odber 1 tony plastov, bude uzatvorená zmluva,
• kompletný odvoz predmetu cenovej ponuky vykonať najneskôr do 2 týždňov od
nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy uzatvorenej s odberateľom,
• v jednotkovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s odvozom plastov
(napr. úprava, naloženie na dopravný prostriedok, odvoz ku konečnému
zhodnotiteľovi),
• zabezpečiť váženie každého naloženého dopravného prostriedku,
• vážne lístky budú povinnou prílohou faktúry vystavenej odberateľom,
• odobraté plasty je odberateľ povinný odovzdať na ďalšie zhodnotenie právnickej
osobe na to oprávnenej - disponujúcej príslušnými povoleniami na zhodnocovanie
plastov od ktorej sa bude požadovať potvrdenie o zhodnotení touto osobou.
Žiadame Vás o doručenie cenovej ponuky do 04.11.2016 do 12:00 hod. v zalepenej
obálke, ktorá bude obsahovať nasledovné údaje:
• identifikačné údaje uchádzača,
• cenovú ponuku za odber za 1 t plastov s uvedením jednotkovej ceny bez DPH,
čiastky DPH a celkovej ceny s DPH,
• potvrdenie o registrácii príslušného Okresného úradu na vykonávanie činnosti podľa
§ 15 ods. 1 zákona o odpadoch: zber a preprava odpadov ako predmet podnikania,
• uviesť identifikačné údaje konečného spracovateľa odobratých plastov.

Cenovú ponuku žiadame zaslať na nasledovnú adresu v neporušenej obálke
s uvedením textu: „NEOTVÁRAŤ! – Cenová ponuka na odber plastov“ :
Mestský úrad Komárno
Komunálny odbor
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno
V prípade osobného doručenia je možné cenovú ponuku odovzdať do podateľne MsÚ
Komárno na Nám. gen. Klapku 1, Komárno, v zmysle vyššie uvedených podmienok.

S pozdravom

Ing. Alexander Patus, v.r.
vedúci odboru
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