Výzva na predkladanie ponúk
1. Názov verejného obstarávateľa: Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu
011 31 Žilina
IČO: 00321 796
Zastúpený: Ing. Igor Choma, primátor
Kontaktná osoba: Bc. Ivana Stillerová
tel. č.. +421 41 7063 409
e-mail: ivana.stillerova@zilina.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zilina.sk
2. Webové sídlo (internetová adresa): www.zilina.sk
3. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL): http://www.zilina.sk/mesto-zilina-volne-miestaaponuka-verejne-obstaravanie
4. Názov predmetu zákazky: Športom proti extrémizmu
5. Hlavný kód CPV: 37411200-4 Korčuliarsky výstroj a výstroj na ľadový hokej
37451000-4 Výstroj na loptové hry
6. Druh zákazky: tovar
7. Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup hokejok, hokejových bránok, kužeľov, korčúľ, hokejových
bránok, volejbalovej siete a lôpt na volejbal. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou
prílohy č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovila minimálne požiadavky,
ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.
V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný
ekvivalent.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 855,00 EUR bez DPH
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu
DPH).
10. Dĺžka trvania zákazky: lehota dodania do 14 dní odo dňa vyzvania Kupujúcim
11. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu pre daný predmet zákazky (stačí fotokópia).
12. Použitie elektronickej aukcie: nie
13. Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2018 15:00

13.1.Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
13.2.Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na adresu: ivana.stillerova@zilina.sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Športom proti extrémizmu“.
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty
podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.
13.3. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina.
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – „Športom proti extrémizmu“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov,
sídlo, adresa).
14. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
- Ocenená príloha č. 1 výzvy podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na
túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu pre daný predmet zákazky.
Pozn.:
Podpísanú zmluvu o dielo bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača

Termín otvárania ponúk : 16.10.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018
Prílohy:
Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 Návrh zmluvy

