Obec Poša
Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – analýzy
Zákazka zadávaná podľa §117 - služba
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie poskytnutie služby s názvom
„Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – analýzy“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Poša
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, 094 21 Poša 241
Zastúpený: Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce Poša
IČO: 00332691
DIČ: 2020630337
Telefón: 0574885500
Fax: 057 4493142
Mobil: 0908333516
E – mail: ocu.posa@slovanet.sk
www.obecposa.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk

2. Typ zmluvného vzťahu:
Výsledkom zadávania zákazky bude objednávka pre úspešného uchádzača každej časti zákazky
samostatne.
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Obecný úrad,
Obecný úrad, 094 21 Poša 241

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky: Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí –
analýzy
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
71900000-7 Laboratórne služby
Kategória služby č. 12
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Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú analýzy vzoriek 100 respondentov pre projekt Expozícia obyvateľstva obce
Poša vybraným toxickým látkam v prostredí. Vzorky zabezpečí verejný obstarávateľ a doručí ich
úspešnému uchádzačovi. Podrobný popis predmetu zákazky:
Zákazka sa delí na tri časti:
Časť 1: Analýzy PCB a organochlórovaných pesticídov:
Požiadavky na laboratória s nasledovnou špecifikáciou:
- prístrojová technika: GC/MS, konkrétne plynová chromatografia
s vysokorozlišovacou hmotnostnou spektrometriou (HRMS)

(HRGC)

v

spojení

- akreditácia na ľudský biologický materiál - telesné tekutiny (zahŕňa aj krvné sérum)
- skupina analyzovaných zlúčenín: polychlórované bifenyly (dioxínom podobné DL-PCB a dioxínom
nepodobné NDL-PCB) a organochlórové pesticídy (alfa-, beta-, gama-HCH, HCB, p,p´-DDT, p,p´DDE)
Dodržanie požiadaviek na metodiku a prístrojové vybavenie je nevyhnutné v dôsledku toho, že
získané výsledky sa budú interpretovať v porovnaní s expozíciou v okolitých regiónoch (Vranov,
Humenné, Trebišov a Michalovce). Výsledky musia byt porovnateľné a to zabezpečí rovnaká
metodika (HRGC-HRMS) stanovenia toxických látok v krvnom sére v obci Poša a v okolitých
regiónoch (kde už analýzy prebehli).
Časť 2: Analýzy arzénu v moči a stanovenie obsahu kreatinínu v moči:
Požiadavky na laboratória s nasledovnou špecifikáciou
- prístrojová technika: ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry = hmotnostná
spektrometria s indukčne viazanou plazmou)
Časť 3: Analýzy lipidov v krvi:
Požiadavky na laboratória s nasledovnou špecifikáciou:

- prístrojová technika: bežne používaná v biochemickom laboratóriu
- typy lipidov: fosfolipidy, triacylglyceroly, celkový cholesterol, HDL, LDL
Predpokladaná hodnota zákazky:
Časť 1: 9 150,00 €
Časť 2: 2 900,00 €
Časť 3: 1 750,00 €
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 13 800,00 €
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Výsledky analýz budú protokolárne odovzdané verejnému
vyhotoveniach v tlačenej forme a raz v elektronickej forme.

obstarávateľovi

v dvoch

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Uchádzač môže predložiť ponuky na jednu, dve alebo na
všetky časti zadávania zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 40 dní odo dňa doručenia vzoriek
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 28.12.2017 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese: Obecný úrad, 094 21 Poša 241 a osobne na tej istej adrese
(podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu ocu.posa@slovanet.sk. V prípade zaslania
ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal
musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„ANALÝZY- NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) Otváranie ponúk: dňa 28.12.2017, o 12:00 hod., miestnosť: kancelária starostu, Obecný úrad
Poša, Poša 241. Otváranie ponúk je neverejné.

8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov verejného
obstarávateľa. Predmet zákazky bude financovaný

z prostriedkov Regionálneho príspevku

poskytnutého Úrady vlády Slovenskej republiky z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ
uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou
za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH za každú časť zákazky samostatne.

11.

Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
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Cena bude vypracovaná vo forme:
Časť 1:

P. č.

1.
2
3
4

Počet
vzoriek

Názov

Analýzy PCB a organochlórovaných pesticídov
Spolu bez DPH v €
DPH v €
Cena spolu v €

Cena za
vzorku v
€ bez
DPH

Cena za
požadovaný
počet
vzoriek bez
DPH

Cena za
vzorku v
€ bez
DPH

Cena za
požadovaný
počet
vzoriek bez
DPH

Cena za
vzorku v
€ bez
DPH

Cena za
požadovaný
počet
vzoriek bez
DPH

100

Časť 2:

P. č.

1.
2
3
4

Počet
vzoriek

Názov

Analýzy arzénu v moči a stanovenie obsahu
kreatinínu v moči
Spolu bez DPH v €
DPH v €
Cena spolu v €

100

Časť 3:

P. č.

1.
2
3
4

12.

Počet
vzoriek

Názov

Analýzy lipidov v krvi

100
Spolu bez DPH v €
DPH v €
Cena spolu v €

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,

Strana 4 z 5

Obec Poša
Expozícia obyvateľstva obce Poša vybraným toxickým látkam v prostredí – analýzy
Zákazka zadávaná podľa §117 - služba
Výzva

- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom dotácie
nebude s kladným výsledkom

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešnému uchádzačovi odošle objednávku. Lehota na odoslanie objednávky: do 15.02.2018.
Výsledkom zadávania zákazky budú tri samostatné objednávky.
B. Postup zadávania zákazky podlieha schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom
dotácie. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie, si
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť zadávanie tejto zákazky.
C. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
D. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr ku dňu odovzdania
objednávky predložiť aktuálny doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky v origináli
alebo overenej kópií.

Poša, dňa 21.12.2017

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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