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:
1.
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. č. fax:

Mesto Žilina
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina
Igor Choma, primátor
00 321 796
Prima banka Slovensko a.s.
Mgr. Vladimír Randa, Ing. Marián Cisárik
vladimir.randa@gmail.com; 0949 754 146, +42141 7063 230

Predmet zákazky: „Demontáž a likvidácia stávajúceho mobiliáru v Lesoparku Chrasť“

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

- demontáž a likvidácia starých lavičiek a lavičiek so stolmi, určenými na obhliadke,
- demontáž a likvidácia 3ks pomôcok na cvičenie, určenými na obhliadke,
- odvoz a likvidácia (v súlade s platnou legislatívou) stávajúceho mobiliáru,
Pre podanie relevantnej ponuky je nutná účasť uchádzača na obhliadke, ktorá sa
uskutoční dňa 19.04.2017 o 9:00 hod. Zraz uchádzačov pred vchodom do Lesoparku
Chrásť (oproti Žilinskej univerzite)
Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Lehota dodania zákazky: do 30 kalendárnych dní od vystavenia objednávky.
Miesto dodania zákazky: Lesopark Chrasť, Žilina.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme,
v zapečatenej obálke v lehote do 26.04.2017 do 9:00 hod. Skutočnosť, že nie je platcom DPH
uvedie v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač doručí na adresu: Mestský úrad Žilina,
Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom: „Likvidácia“ pri zákazke spracovanej v zmysle § 117
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Ponuka bude obsahovať:
1. Cenová ponuka.
2. Doklad o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku.
Podmienky financovania zákazky: Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného
obstarávateľa a úhrada faktúry bude realizovaná z účtu iného verejného obstarávateľa
(Nadácia žilinský lesopark). Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude
realizovaná na základe faktúry do 30 dní po jej doručení.
Podmienky účasti uchádzačov:
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu aspoň k jednému 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 celý predmet
zákazky. Uchádzač uvedie, či je, resp. nie je platca DPH. V prípade, ak najlacnejšia ponuka
prekročí predpokladanú cenu bez DPH, zákazka nebude pridelená.

12.04.2017
Ing. Igor Choma
primátor

