Výzva na predkladanie ponúk
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 : 18/2013/Ka
Názov zákazky : Krycie plachty na pieskoviská
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Rožňava
Sídlo:
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
IČO:
00328 758
Telefón:
058/7773 256
Fax:
058/7773 201
Kontaktná osoba: Mária Kardošová
maria.kardosova@roznava.sk
e-mail:
2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1 Materská škola Ul. Štítnická č. 2, 048 01 Rožňava,
3.2 Materská škola Ul. Vajanského č. 6, 048 01 Rožňava,
3.3 Materská škola Ul. Kozmonautov č. 14,048 01 Rožňava,
3.4 Materská škola s vjm Ul. E. Rótha č. 4, 048 01 Rožňava,
3.5 Materská škola Ul. Kyjevská č. 14, 048 01 Rožňava,
3.6 Materská škola Ul. Pionierov č. 18, 048 01 Rožňava,
3.7 Materská škola Ul. E. Rótha č. 4, 048 01 Rožňava.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Dodanie krycích plachiet na pieskoviská (krycie siete) na mieru
podľa uvedených
rozmerov pieskovísk podľa Príloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; zadané verejným obstarávateľom.
Siete v pevnejšom prevedení pre celoročné používanie vrátane zimného obdobia vo
vyhotovení PVC sieť s PES výstužnou mriežkou. Celková hmotnosť siete 250g/m2,
zosilnené lemy kašírovanou fóliou po obvode kovovými okami pre jednoduché napnutie
siete. Pieskovisko v náčrte v Prílohe č. 5 je atypické sú to dve pieskoviská navzájom
spojené. Je tam potrebné doriešiť zakrytie aj upevnenie krycej plachty.
Vlastnosti:
a/ zabraňovať vstupu psov, mačiek a vtákov,
b/ chrániť pieskovisko proti padaniu lístia a hrubých nečistôt,
c/ ľahká manipulácia,
d/ vodovzdorná,
e/ odolnosť proti UV žiareniu a plesniam,
f/ odolnosť proti poveternostným vplyvom,
g/ farba modrá, červená, zelená – podľa výberu MŠ a ponúk dodávateľov.
Slovník spoločného obstarávania:
19211000-8 Syntetické tkaniny
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.

7. Podmienky účasti uchádzačov:
7.1.Kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania oprávňujúci dodávať
tovar podľa predmetu obstarávania 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)
7.2 Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, vydaným
Úradom pre verejné obstarávanie
7.3 Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
do 21 dní od doručenia objednávky.
9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.
10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 12.06.2013 do 10.00 h.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade
osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského úradu
v Rožňave. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený
d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :
•
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
•
adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“!
•
označenie – heslo súťaže „Zakrývacie plachty“.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (nevzťahuje sa na
český jazyk)
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.
11. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie
súťažné podklady sa preto neposkytujú.
12. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Predpokladaná hodnota: 4 200,00 Eur bez DPH.
13. Kritérium na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena vrátane DPH
14. Lehota viazanosti ponúk:
Cenové ponuky budú záväzné v lehote viazanosti do 15.07.2013
15. Ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného
obstarávateľa.

V Rožňave dňa 29.05.2013

Príloha č.8

Cenová ponuka

P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov tovaru
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ Štítnická
Príloha č. 1
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ Vajanského
Príloha č. 2
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ Kozmonautov
Príloha č. 3
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ s VJM E. Rótha
Príloha č 4
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ Kyjevská
Príloha č. 5
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ Pionierov
Príloha č. 6
Zakrývacia plachta na pieskovisko
MŠ E. Rótha
Príloha č. 7

Rozmer
zakrývacej
plachty

Počet/ks

Cena
bez DPH
v EUR

Cena
s DPH
v EUR

2
1
1
1
1+1
1
2

Cena spolu:

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

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

Cena
spolu
v EUR
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Príloha č. 7

MŠ – Ernesta Rótha 518/4 Rožňava 048 01 Rožňava
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