Obstarávateľ:

Mestská časť Košice - Sever
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
IČO: 00690929

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ
VO VÝBEROVOM KONANÍ
PREDMET OBSTARÁVANIA:
Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12 – 14

V Košiciach, dňa 13. júla 2012

Marián Gaj v.r.
starosta
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IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ:

2

Mestská časť Košice Sever
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
IČO: 00690929
Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta
Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených obálok na
adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.
Vašu ponuku môžete zadávať až do: 21.07.2012 (sobota)
V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.
V Košiciach, dňa 13. júla 2012
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PREDMET

Dodávka a montáž herných prvkov na detskom ihrisku pri obytných blokoch.
Účelom zákazky je zvýšiť herné vyžitie menších detí na danom detskom ihrisku.
S úspešným uchádzačom obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo.
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KRITÉRIA

Opis miesta a špecifikácia :
Na detskom ihrisku pri obytných blokoch na ulici Krupinská 12 – 14 dodávateľ osadí:
4.a)
dve jednomiestne pružinové hojdačky s maximálnou výškou pádu 0,5 m
4. b)
jednu „Hernú zostavu pre menšie deti“, ktorá obsahuje: zastrešenú vežičku s dvojplošinou v celku
(polovica plošiny je prekrytá zastrešenou vežičkou), so schodmi, šmýkačkou, lezeckou stenou, zábradlie na 3
častiach plné, na 2 častiach madlá, maximálna výška pádu 0,95m.
Na všetky inštalované nové prvky požadujeme 60 mesačnú záruku, subdodávky a osadenie prvkov do základov
36 mesačná záruka.
Prvky detského ihriska musia byť pre deti vekovej kategórie 3-9 rokov, musia byť vyhotovené z materiálu
nenáročného na údržbu, odolné voči poveternostným vplyvom, vandalizmu, ľahko čistiteľné. Herné prvky musia
zodpovedať norme STN EN 1176.
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TERMÍNY

Termín zahájenia prác:
30.07.2012
Termín odovzdania diela:
15.08.2012
Predpokladaný termín dodania diela do 15.08.2012. Do uvedeného termínu musia byť všetky prvky osadené.
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PLATNOSŤ PONUKY

Doba platnosti ponuky do 31.08.2012
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PLATOBNÉ PODMIENKY

Splatnosť faktúry je 45 dní odo dňa jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie zálohových faktúr.
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PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

3000 EUR S DPH
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CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie za dodanie a osadenie jednotlivých prvkov bez DPH, zvlášť uvedie
DPH, cenu s DPH a cenu spolu za dielo s DPH.
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FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA

Jednokolový tender:
Predloženie dokladov a dokumentov (vložením fotokópií požadovaných dokladov a dokumentov, časť Prílohy
účastníka)
11

FORMA PONUKY
Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku.

Uchádzač predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené podmienky
tohto výberu dodávateľa.
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky, musí byť uzatvorený,
prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu.
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
Adresa:
Mestská časť Košice – Sever
Festivalové námestie č. 2
040 01 Košice
Označenie „cenová ponuka, Dodávka a montáž herných prvkov pre detské ihrisko na Krupinskej ul. č. 12 – 14 –
neotvárať“,
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.07.2012 o 12.00 hod. (sobota) v podateľni Miestneho úradu
Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.
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KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Víťazom sa stane ten, ktorého cenový návrh bude najnižší.
Každému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 26.07.2012.
Požadované doklady a dokumenty – Prílohy účastníka
Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:
1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa.
2. Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehlásenie musí byť podpísané
dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa.
3. Popis procesu a systému zabezpečenia tovaru a služieb podľa našich požiadaviek.
4. Návrh zmluvy v editovateľnom formáte (.doc).
5. Úplná špecifikácia ponúkaných služieb.
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve ukončení
výberového konania.
Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny.

Zapečatené ponuky
V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť do 21.07 2012, 12:00 hod.
Po tomto termíne budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti, alebo sa budú odchyľovať od podmienok
stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Predmetom vyhodnocovania
nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné,
alebo nepravdivé.
MČ Košice - Sever po vyhodnotení ponúk vyzve na obchodné rokovania o podmienkach písomnej zmluvy len
dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto
výzvou ( Príloha č.2 ).
Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk
Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo
zúčastnených dodávateľov.
Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť zmluvu na
dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov.
Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo
žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.

Túto výzvu schvaľuje:
Marián Gaj, v. r.
starosta

Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dodávateľ:

(obchodné meno):

...........................................................................

(sídlo):

...........................................................................

(IČO):

...........................................................................

(zápis v registri):

...........................................................................

zastúpený: (meno, priezvisko, funkcia):

...........................................................................

(meno, priezvisko, funkcia):

...........................................................................

čestne vyhlasujem, že zamestnanci Mestskej časti Košice - Sever(ďalej len „MČ KE-Sever“)
a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka), členovia štatutárnych alebo kontrolných
orgánov MČ KE-Sever a ich blízke osoby (§ 116 Občianskeho zákonníka):
-

nevlastnia a nezúčastňujú sa na podnikateľskej činnosti dodávateľa s rovnakým, alebo
obdobným predmetom podnikania ako MČ KE-Sever,
nevlastnia rozhodujúci podiel podniku dodávateľa,
nevykonávajú funkciu člena štatutárneho, alebo iného orgánu dodávateľa,
nebudú mať osobný prospech z transakcií medzi dodávateľom a MČ KE-Sever,
nevykonávajú inú činnosť pre dodávateľa, ktorá by mohla spôsobiť konflikt záujmov
vo vzťahu k MČ KE-Sever.

V ................................., dňa ...............................

.........................................................
(meno, priezvisko, funkcia)

..........................................................
(meno, priezvisko, funkcia)

Príloha č. 2

NÁVRATKA

Meno a adresa uchádzača:
Kontaktná osoba:
Predmet obstarania

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH
spolu

Cena s DPH spolu

Jednomiestna pružinová hojdačka 2 ks
Herná zostava pre menšie deti
Osadenie prvkov do základov

Navrhovaná cena bude súčtom ceny za dodávku, montáž a osadenie diela realizovaného do 15.08.2012.
Záruka :
a)
na novo osadené prvky ( hojdačky a herná zostava – zhotoviteľom výrobné ) 60 mesiacov od
odovzdania diela obstarávateľovi.
b)
na všetky ostatné prvky (subdodávky podľa vyšpecifikovania v zmluvných podmienkach) 36
mesačná záruka.
c)
osadenie prvkov do základov 36 mesačná záruka.

V ...............................dňa.....................

Podpis štatutárneho zástupcu

