Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.

Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontaktná osoba:
E-mail; /tel. číslo:

Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina
Vladislav Harčar, konateľ
46 931 317
Všeobecná úverová banka, a.s.
Nadežda Hanzelová
sekretariat@plavarenzilina.sk, 041 565 50 74

Predmet zákazky : Nákup podlahovej krytiny pre vonkajší bazén

2.

Použitie : umelý povrch pre športoviská a okolie bazénov,
Množstvo : 300 m2,
Farba : modrá azuro,
Materiál : zdravotne nezávadný, recyklovateľný, bezprašný, zloženie z polyethylenu,
Tvar : skladanie so štvorcov, rýchla výmena poškodených dielov,
Cena je vrátane dopravy
Výrobca : TOTEX s.r.o., Zlatá výšina 448, 463 34 Hrádek nad Nisou, Czech Republic
Výrobok : Nisaplast II
Ekvivalent sa povoľuje len v prípade plnej 100 % kompatibility (výška štvorcov, šírka
štvorcov, systém zloženia, farba) so súčasnou podlahovou plochou Nisaplast II.

6.

Predpokladaná cena : 5 000 EUR bez DPH.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Miesto dodania zákazky: Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08
Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
formou ponuky elektronickou poštou na roman.osika@zilina.sk.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.

7.

Lehota dodania zákazky: do 28 dní odo dňa prevzatia objednávky.

3.
4.
5.

8.

9.

10.

11.

Forma predkladania ponúk: písomne alebo mailom. Uchádzač doručí svoju ponuku do
28. 05. 2018 do 12.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH. Pri zákazke podľa § 117
sa súťažné podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Platba bude realizovaná
na v zmysle objednávky do 30 dní, odo dňa doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok.
Podmienky účasti uchádzačov: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa
osobného postavenia uchádzačov: uchádzač je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
alebo žiadosť o účasť.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky (300 m2) v
EUR s DPH (s dopravou!). Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorý
predloží najnižšiu cenu v EUR s DPH v kritériu hodnotenia. Následne verejný obstarávateľ
zostaví poradie úspešnosti ponúk podľa kritéria vzostupne.
Vladislav Harčar
konateľ

