Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
1.
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Ing. Roman Osika
E-mail; /tel. č. fax:
roman.osika@zilina.sk; 041/7063203,
0917 990 120
Predmet zákazky : Dodávku a montáž streetbalových basketbalových
kompletov na vonkajšie ihriská /sídlisko Solinky/
1.
Basketbalová konštrukcia streetbalová pozinkovaná V-120 cm /v=vypustenie/,
s basketbalovou doskou vodovzdornou VDV rozmer 120x90 cm, obručou pozinkovanou pevnou a kovovou sieťkou pozinkovanou /pozinkovaná reťaz/.
Konštrukcia s oceľovým púzdrom do betónu pozinkovaným : ............................. EUR
2. s DPH/4 zostavy - komplet. Na jedno ihrisko je potrebné dodať a zabudovať 2
komplety !
2.
Výkop jám a betónovanie oceľových púzdier vrátane odvozu prebytočnej zeminy
a úpravy terénu /do hĺbky 80 cm/ ............................................ EUR s DPH/4 komplet
3.
Montáž basketbalovej konštrukcie streetbalovej, montáž basketbalovej dosky,
basketbalovej obruče a basketbalovej sieťky
kovovej ...........................................................
EUR s DPH/4 komplet
Predpokladaná hodnota : 2 333 EUR bez DPH
3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
4. Miesto dodania zákazky: ul. Javorová a Platanová, Žilina Solinky v termíne do 30 dní.
5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: elektronickou komunikáciou na roman.osika@zilina.sk,
v termíne do 25.07.2017 do 10:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri
6.
jednoduchej zákazke sa súťažné podklady samostatne nevydávajú. Ponuku uchádzač doručí
na adresu Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Mesta
7. Žilina. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná v zmysle
zmluvných podmienok.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
8.
poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
alebo žiadosť o účasť, overí si verejný obstarávateľ.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie
služieb a dodanie tovaru celého predmetu zákazky! Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca
9.
DPH. V prípade ak najlacnejšia ponuka prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka
nebude pridelená.
18.07.2017

Ing. Igor Choma
primátor

