Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu)
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice ako verejný
obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci prieskumu trhu predkladá výzvu
na zadanie zákazky:
„Žacie

silóny do strunových kosačiek“ – prieskum trhu
formou elektronickej aukcie.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Správa mestskej zelene v Košiciach
IČO: 17078202
DIČ: SK 2021157556
Kontaktná osoba: Ing. František Tampl - riaditeľ
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi v predmete zákazky :
Ing. Ľudmila Luxová – sam.odb. ref. OaPÚ, e- mail : luxovasmsz@kosice.sk
JUDr. Eva Dajčárová – ved. OaPÚ, e- mail : dajcarovasmsz@kosice.sk
p. Peter Mušinský – ved. MTZ, e-mail : musinskysmsz@kosice.sk
telefón : 0914 320 779
Sídlo
Obec (mesto): Košice
PSČ: 040 01
Ulica: Rastislavova č. 79
Telefón:055/62 214 00
Fax:055/62 245 57
Elektronická pošta: smsz@kosice.sk
Internetová adresa: www.smsz.sk

1.

2.
3.

Názov predmetu zákazky : „Žacie silóny do strunových kosačiek“ – prieskum trhu.
Opis predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje dodávku vysokokvalitného silónu pre
profesionálne použitie (Hi Tech Line, Oregon, Stihl alebo ekvivalentný) profil okrúhly - 2,7 mm
v množstve cca 15 200 m a profil štvorcový – 2,7 mm v množstve cca 14 400 m, namotaný
na cievkach cca 300 až 400 m. Uvedené množstvo je spotreba za cca 1 rok.
Táto informácia je pre uchádzača orientačná.
Uvedené množstvo nemusí zodpovedať odobratému množstvu počas roka 2011.

4.

Miesto poskytnutia tovaru : Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice.

5.
-

Cena a spôsob určenia ceny :
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane
dopravy na miesto plnenia.

-

Cena bude uvedená v € s DPH za jednotku množstva – 1 bežný meter
(Jednotková cena s DPH/ m).

6.

Výsledok cenovej ponuky : Zadávanie zákazky bude prebiehať formou čiastkových objednávok
v cenách, ktoré budú v súlade s výsledkom výberového konania.

7.

Trvanie zmluvy alebo lehota na dodávku tovaru: 2011

8.

Podmienky financovania :
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr bez zálohovej platby.
Platobné podmienky a spôsob fakturácie :
Fakturácia sa uskutoční po prevzatí tovaru verejným obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list
potvrdený verejným obstarávateľom.
Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.

9.

Termín dodania predmetu zákazky : Do 7 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky.

10.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky : Nie je potrebná

13.

Podmienky poskytovania súťažných podkladov : V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

14.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia jednotková
cena v EUR s DPH za 1 bežný meter v požadovanej kvalite tovaru.
Obidve položky musia byť ocenené. Ak nebudú ocenené obidve položky, vyhlasovateľ danú cenovú
ponuku nebude vyhodnocovať

15.

Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa výberového konania – prieskumu trhu formou
elektronickej aukcie na základe zverejnenia na internetovej stránke Správy mestskej zelene
v Košiciach, požiada o zaradenie e-mailom na adrese :
smsz@kosice.sk, luxovasmsz@kosice.sk do : 18.04.2011 do 10,00 hod. s uvedením nasledovných
údajov:
názov a sídlo uchádzača (názov, sídlo, IČO, IČ DPH)
e-mail pre odoslanie výzvy
kontaktnú osobu (meno, tel. číslo, e-mail), ktorá sa zúčastní elektronickej aukcie

16.

Hodnotenie ponúk :
Pri účasti najmenej dvoch uchádzačov, verejný obstarávateľ uskutoční elektronickú aukciu, ktorej sa
v prípade svojho záujmu uchádzač po prihlásení zúčastní. Zo systému, ktorým sa elektronická aukcia
vykoná, bude všetkým uchádzačom, zaslaná výzva k účasti. V tejto výzve budú uvedené pravidlá
a priebeh elektronickej aukcie. Ak sa prihlási iba jeden uchádzač, elektronická aukcia sa konať
nebude.

17.

Lehota viazanosti ponuky : rok 2011

18.

Výsledok vyhodnotenia bude uchádzačom oznámený najneskôr do troch pracovných dní od
ukončenia elektronickej aukcie.



Oslovený víťaz v elektronickej aukcii je povinný do troch pracovných dní zaslať na
adresu vyhlasovateľa vytlačený, podpísaný a potvrdený výstupný protokol a doklad
o oprávnení podnikať t.j. aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra (originál alebo úradne overená kópia) nie starší ako 3
mesiace, resp. overený doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

19.

Ďalšie informácie :
- Verejný obstarávateľ požaduje garanciu ceny na rok 2011.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,
výberové konanie zrušiť, vyhlásiť jeho ďalšie kolo alebo pokračovať výberom
dodávateľa v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
- Verejný obstarávateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite
oznámiť.
- Ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej
kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením
súťaže a je v jej priebehu nemenná.
- Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie obidvoch položiek

20.

Upozornenie: Upozorňujeme všetkých účastníkov elektronickej aukcie, že pokiaľ budú zámerne
znižovať cenu a následne nato nebudú schopní zrealizovať zákazku za základnú cenu, ktorú si zvolili
a zvíťazili s ňou, okrem toho, že túto zákazku získa ďalší uchádzač v poradí, bude ich konto
zablokované a nebudú sa môcť zúčastňovať aukcií. Preto žiadame všetkých uchádzačov, aby si
poriadne prešli dokumenty a správne kalkulovali cenu, za ktorú sú schopní danú zákazku zrealizovať.

21.

Meno osoby zodpovednej za verejné obstarávanie v obstarávateľskej organizácií:
Ing. Ľudmila Luxová – sam. odb. ref. OaPÚ - osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
obstarávateľskej organizácii.
V Košiciach, 14.04.2011

v

