VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Združenie obcí Dolného Žitného ostrova
Sídlo organizácie: Hlavná č. 125, 946 21 Veľké Kosihy
Štátne územie:
Slovenská republika
IČO:
36097314
DIČ:
2021743438
Zastúpený:
Ing. Lajos Csóka, predseda združenia
Kontaktná osoba:
E-mail:

Pactum Park s.r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

tender@pactumpark.eu

2. Predmet zákazky:
„Prvky drobnej architektúry – oddychové miesta“, v rámci projektu s názvom „Chute podunajskej
prírody NATUR/DANUBEPARKS“, kód projektu SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu
spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorý je financovaný z ERDF, štátnych
rozpočtov SR a Maďarska a spolufinancovaný partnermi projektu.
3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
„Prvky drobnej architektúry - oddychové miesta“ zahŕňajú nasledovný tovar:
Smetné koše – 80 ks
Špecifikácia minimálnych kritérií: materiál: kov/drevo s ukotvením rozmer 50 x 50cm, výška 90cm,
bočné strany sú vykladané drevenými latami so špeciálnou úpravou pre vonkajšie použitie,
vnútorná vynímateľná vložka z nehrdzavejúcej ocele.
Lavičky – 96 ks
Špecifikácia minimálnych kritérií: materiál: drevo so špeciálnou úpravou pre vonkajšie použitie
s možnosťou ukotvenia, rozmer 200 cm, výška 80 cm.
Súpravy na sedenie s prístreškom – 46 ks
Špecifikácia minimálnych kritérií: materiál: drevo so špeciálnou úpravou pre vonkajšie použitie
s možnosťou ukotvenia, rozmer: dĺžka 200 cm x šírka 180 cm x výška 220 cm.
4. Druh zákazky: podľa § 3 ods. 2 zákona - zákazka na dodanie tovaru zahŕňajúca aj činnosti spojené
s umiestnením a montážou tovaru.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník:
39100000-3
Nábytok
(jedná sa o exteriérový)
39113600-3
Lavičky
34928480-6
Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
44112100-9
Prístrešky/kryty
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
6. Zákazka sa týka programu/projektu financovaného z fondov EÚ:
áno
Projekt s názvom „Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS“, kód projektu
SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika –
Maďarsko, ktorý je financovaný z ERDF, štátnych rozpočtov SR a Maďarska a spolufinancovaný
partnermi projektu.
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:

49 550,- eur bez DPH

8. Rozdelenie zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky vymedzený
v bode 3.
9. Lehota dodania: v priebehu mesiacov 09,10/2018, najneskôr do 31.12.2018 (bude spresnené
v objednávke)
10. Miesto dodania: umiestnenie v rámci katastrov zapojených obcí podľa bodu 11.
11. Náklady súvisiace so zabezpečením predmetu zákazky (najmä) na:
- nakládku a vykládku tovarov
- dopravu na miesto umiestnenia v rámci katastrov zapojených obcí Dolného Žitného ostrova
(Andovce, Bodza, Brestovec, Bodzianske Lúky, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare,
Kameničná, Klížská Nemá, Kolárovo, Komoča, Lipové, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Trávnik,
Veľké Kosihy, Zemianska Olča a Zlatná na Ostrove)
- umiestnenie je vrátane pripevnenia, ukotvenia, betónovania a pod. a podľa prírodných daností
miesta umiestnenia
- správne poplatky, plnenia spojené s nákladmi v správnom konaní (ak relevantné)
- všetky ďalšie náklady, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov
a vykonanie predmetu zmluvy.
12. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota: najneskôr do 4. 9. 2018 do 12:00 hod.
Miesto: elektronicky na: tender@pactumpark.eu
13. Spôsob predkladania ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu uvedenej v bode 12. podľa Prílohy č. 1 Cenová
ponuka v naskenovanej podobe s podpisom štatutárneho orgánu spoločnosti, resp. osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača. Ponuky predložené po uplynutí lehoty uvedenej v bode 12.
nebudú akceptované.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane
DPH. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a zároveň uvedie,
že nie je platiteľ DPH.
15. Výsledok vyhodnotenia ponúk a zmluva:
Všetci uchádzači, ktorí predložia svoju ponuku podľa podmienok tejto Výzvy, budú elektronicky
informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o
dielo v zmysle Obchodného zákonníka podľa Prílohy č. 2 uzatvorená s úspešným uchádzačom.
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16. Doplňujúce informácie:
Náklady spojené s prípravou ponuky a účasťou v súťaži znáša v plnej výške uchádzač.
Objednávateľ nebude poskytovať dodávateľovi preddavky ani zálohy.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky
a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa.

V Bratislave, dňa 25.08.2018

