Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)
Verejný obstarávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Kontaktná osoba: Brynkusová, tel. 0902985886

2. Predmet zákazky
„Drevené stĺpiky“

3. Druh zákazky
Zákazka na poskytovanie služby.

4. Miesto uskutočnenia prác
Územie mesta Bratislavy. Presná lokalita s výmerou bude uvedená v písomnej
objednávke objednávateľa. Celkový počet drevených stĺpikov 1642 kusov.
Rozmiestnenie vo vzdialenosti 100m od seba, v zákrutách rozmiestnené vo
vzdialenosti 50m od seba.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na realizáciu prác
V zmysle objednávky objednávateľom.
6. Výsledok verejného obstarávania
Objednávka na začatie poskytovania služby.

7.

Opis predmetu zákazky
Výroba osadenie, doplnenie a odstránenie drevených stĺpikov.
Dĺžka drevených stĺpikov:230cm ( z toho 50cm v zemi).
Šírka drevených stĺpikov :hranol,5cm.
Vrchný koniec hranolu zafarbený na čierny –žltý- čierny v dĺžke 90cm.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky.

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34928210-3 Drevené stĺpiky.

9. Predpokladaná hodnota zákazky
10 000 Eur bez DPH.

10. Podmienky účasti
Uchádzač musí predložiť doklad, ktorý ho oprávňuje na vykonávanie uvedenej služby
(živnostenský list -fyzická osoba, výpis z obchodného registra – právnická osoba).
Doklad je potrebné predložiť ako originál, prípadne úradne overenú fotokópiu.

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia celková cena vrátane DPH v Eurách.
12. Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky
musí byť uzatvorené a označená údajmi:
a) Adresa verejného obstarávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

b)Adresa uchádzača
c)Označenie „súťaž – NEOTVÁRAŤ“
d)Predmet zákazky : „Drevené stĺpiky“
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do 17.12.2013.
Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne.

13. Vyhodnotenie ponúk
Predpokladaná hodnota zákazky : 10 000 Eur bez DPH
Hodnotená bude celková zmluvná cena. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po
najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka
bude obsahovať najnižšiu celkovú cenu s DPH.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený
výsledok vyhodnotenia ponúk.

14. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť spracovaná v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena bude uvedená
v Eurách.
Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa prílohy č.2. Ponuka nesmie obsahovať
prirážky. V cene musia byť zahrnuté všetky ďalšie činnosti, ktoré súvisia s vykonaním
predmetu zákazky, ako sú spätná úprava dotknutých plôch, odstránenie všetkých
odpadov vznikajúcich pri vykonaní predmetu zákazky a nakladanie s nimi v zmysle
platnej legislatívy, vrátane ich naloženia, zloženia, dopravy a poplatku za likvidáciu.

15. Obsah ponuky
Doklady podľa bodu 10. tejto výzvy
Krycí list ponuky – Príloha č. 1
Tabuľku navrhovanej ceny –Príloha č.2
Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto výzve.

Doklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača, predložené ako originály, nie je potrebné úradne
overiť.
16. Dátum zverejnenia zadávania zákazky

17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk e-mailom

V Bratislave,..............................

Príloha č.1.Krycí list ponuky
Príloha č.2.Tabuľka navrhovanej ceny

Príloha č.1
Krycí list ponuky

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

tel:
e-mail:
bankové spojenie:
č. účtu:

Dátum:
Meno, priezvisko a podpis
uchádzača:

Príloha č.2
Tabuľka navrhovanej ceny

p.
č.

CPV

Názov
položky

1

34928210
-3

Jednotková
cena za 1ks.
V cene budú
zahrnuté
všetky
náklady
poskyt.
súvisiace
s riadnym
plnením
objednávky.

Dátum:
Meno, priezvisko a podpis
uchádzača:

M.j

ks

Jednotk
ová
cena
bez
DPH

Množstv

1642 ks

Cena bez
DPH

Výška
DPH

Cena s
DPH

