Výzva na predloženie ponuky č. 19/2013 -Bo
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov) na
uskutočnenie prác s názvom

„Revitalizácia detského dopravného ihriska, Rožňava“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Rožňava
Sídlo: Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
IČO: 00328 758
Telefón: 058/7773 213, 0917 425 305
Fax: 058/7773 201
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Tímea Bodnárová
e-mail: timea.bodnarova@roznava.sk
telefón: 0917 425 305
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Tímea Bodnárová
e-mail: timea.bodnarova@roznava.sk
telefón: 0917 425 305
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Detské dopravné ihrisko, Vargovo pole, Rožňava
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je revitalizácia detského dopravného ihriska ako vhodného
a bezpečného priestoru pre deti MŠ a ZŠ ako aj pre rodiny s deťmi. Ide
o revitalizáciu pôvodného priestranstva s bývalým – toho času nefunkčným detským
dopravným ihriskom. Po odstránení nevyhovujúcich zariadení /bazén/ je potrebné
oplotiť areál. Ihrisko bude oplotené v dĺžke 240 m s dvomi vstupnými bránami o
rozmeroch 180x100 a 180x400.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.
7. Podmienky účasti uchádzačov:

•

Uchádzač dokladuje oprávnenie poskytovať požadované práce výpisom
z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra. Originál
alebo úradne osvedčená fotokópia sa bude vyžadovať len od úspešného
uchádzača.

•

Na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1
a č. 2 tejto výzvy.

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
31.07.2013

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:

a) dňa 11. 06. 2013 do 15.00 hod.
b) doručenie poštou na adresu :
Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava,
v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského
úradu v Rožňave, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava, rozhodujúca je pečiatka podateľne
MsÚ. 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: „Revitalizácia detského dopravného ihriska“
e) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. Cenová ponuka
neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného
uchádzača.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.
10. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky sa neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 7 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia.

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 6250 € s DHP.
11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
- cena vrátane DPH /max. 60 bodov/
- lehota výstavby /max. 40 bodov/
12. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné
podklady sa preto neposkytujú.

13. Možnosť obhliadky na mieste stavby:
Obhliadku predmetu zákazky je možné vykonať priamo na mieste stavby. V prípade
potreby obhliadky miesta kontaktovať Ing. Tímea Bodnárová, tel. 0917 425 305 do
07. 06. 2012 do 11. 30 hod.
14.Ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

V Rožňave dňa 29.05.2013
Prílohy: Príloha č.1, Príloha č. 2, Príloha č. 3

Príloha č. 1

Ponuka
Názov zákazky: „Revitalizácia

detského dopravného ihriska, Rožňava“

P. č.

Názov prác

1.

Revitalizácia detského
dopravného ihriska, Rožňava
Cena spolu

Cena
bez DPH
DPH v EUR v EUR

Cena
spolu
s DPH v EUR

Platca DPH: ÁNO/NIE
Obchodné meno uchádzača:................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania: .............................................................................................................
Lehota na dodanie alebo na dokončenie predmetu zákazky: ...........................................................
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať: ......................................................................................
meno, priezvisko, podpis

Príloha č. 2

Názov zákazky: „Revitalizácia

detského dopravného ihriska, Rožňava“

p.č. Popis položky
1.
Oplotenie areálu
2.
Odstránenie nevyhovujúcich
zariadení
Spolu

MJ
m
ks

Množstvo Cena bez DPH
240
1

Cena s DPH

Príloha č.3

Ružové - existujúce oplotenie
Žlté – spevnené plochy
Oranžové – spevnená plocha

Modré – „bazén“ –nevyhovujúce zariadenie na odstránenie
Zelené – neoplotená časť

