Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo: 02/2013/TS
Názov zákazky: Dodanie kvetín
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Technické služby mesta Rožňava
Sídlo organizácie: Štítnická ul. č.21 ,048 01 Rožňava
IČO: 35570229, IČ DPH: SK 2022103402
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania: Marta Domiková
Telefón: 058/7324676
e-mail: tsmrvnebytpriestory@centrum.sk
Vo veciach organizačných: Ladislav Dávid
Telefón: 0911 743 133
1. Typ zmluvy:

Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka
2. Miesto dodania predmetu zákazky:
3. Technické služby mesta Rožňava Štítnická ul. č. 21, Rožňava
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je dodanie kvetov na komunálnu výsadbu uvedených v tabuľke v prílohe
č.1 tejto výzvy s ich dodaním vrátane dopravy a ich vyloženie .
Slovník spoločného obstarávania:
CPV: 03121100-6
5. Variantné riešenie: nie
6. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: 2 mesiace
Lehota na predkladanie cenových ponúk:
a) do 20.05.2013 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adresu :Technické služby mesta Rožňava, Štítnická ul. č. 21, 048 01 Rožňava,
alebo osobne na tej istej adrese
Obálku označte : „ PT – kvety“. Neotvárať!
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
7. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky sa neposkytne finančný preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa ich
doručenia.
Predpokladaná hodnota zákazky : 3.300,0000 EUR bez DPH

−

8. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Cena celkom bez DPH
9. Otváranie cenových ponúk:
20.05 2013 o 10.30 hod., OKC v kancelárii nebyt. priestorov, Šafárikova 21, 048 01 Rožňava
10. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, podľa opisu predmetu zákazky - výpis z obchodného
registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač nahradiť
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov.)
11. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné
podklady sa preto neposkytujú.
12. Obsah cenovej ponuky:
• Identifikácia uchádzača
• doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 10
• návrh na plnenie kritéria ( Príloha č.1,2,)
• vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom
• vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov uvedených v cenovej ponuke
•

•

čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Rožňava alebo ním zriadeným organizáciám alebo
založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na
nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail

13 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná
cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní.
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30. 07. 2013
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Ponuky uchádzačov musia
spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných cenových ponúk, ak budú neregulárne
alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa .
V Rožňave 10.05.2013

Príloha č. 1

Kvety
Opis a rozsah zákazky
Predmetom obstarania je dodanie tovaru uvedeného v nasledovnej tabuľke:

Názov obstarávanej komodity:

Mern
á
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Predpo
kladan
é
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ks
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1.125
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ks

292
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Starček

ks

200
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bez
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Jedn.
cena
s DPH

Cena
celkom
s DPH

Spolu:

Uvedený druh a množstvo tovaru nie je záväzný sortiment a množstvo tovaru sa bude objednávať a upravovať
podľa potreby objednávateľa.

Príloha č.3

1. Predmet zákazky : Kvety
1.1 Predmetom zákazky je dodanie kvetov na komunálnu výsadbu v súlade s popisom uvedeným v prílohe
č.1 vrátane dovozu a vyloženia na určené miesto dodania, s osobným prevzatím zodpovednými
osobami verejného obstarávateľa.
2. Názov dodacieho miesta:
1. Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava
3. Ceny sa zadávajú za jednu mernú jednotku vrátane DPH , cena sa prepočíta a zadáva vždy za
1 MJ.
4.Podmienky dodania:
- do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- telefonické dohodnutie konkrétneho termínu dodania s jednotlivými kontaktnými osobami verejného
obstarávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred,
- čas dodania – pondelok až piatok, pracovné dni, v čase od 7:00 do 9:00 hod.,
- fyzické doručenie do priestorov skladu v jednotlivých miestach dodania,
- fyzická prítomnosť poverenej osoby dodávateľa pri preberaní tovaru kupujúcim a odsúhlasovaní
kompletnosti dodávky,
- dodací list a faktúra súčasťou dodávky.
5.Časť: PLATOBNÉ PODMIENKY:
-splatnosť faktúr min. 30 dní;
6.Časť: OBDOBIE NÁKUPU:
-2 mesiace
7.Časť: REALIZÁCIE OBJEDNÁVOK
-podľa potreby;
-žiadame garanciu cien počas trvania zmluvy;

Príloha č.2

Cenová ponuka
Názov zákazky: „Kvety“
Názov predmetu zákazky

Cena
bez DPH
v EUR

DPH
v EUR

Cena
s DPH v
EUR

Platca DPH
áno/nie

Kvety

Cena celkom

Obchodné meno uchádzača : .....................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania : ..................................................................................................................
Tel. číslo: ...............................................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača : ..........................................................................................
meno, priezvisko

Dátum : .....................................

