Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Naša značka: 553/2018

Vybavuje: Majerová
Kontakt: 048/28 51 805

Banská Bystrica
11.07.2018

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom:

„Starostlivosť a údržba prímestských cintorínov“
Ponuku je potrebné predložiť do 16. 7. 2018 do 10.00 hod. Po vyhodnotení ponuky Vám výsledok bude
písomne oznámený. V prípade, že Vaša ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, následne bude uzatvorená
rámcová zmluva.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na
požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZVO v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk.

S pozdravom

PhDr. Ivan Šabo
riaditeľ organizácie

Príloha: Výzva
IČO : 00183075
DIČ: 2020459221

ČSOB, a.s. Banská Bystrica
IBAN: SK3675000000004017189020

Ekonomické oddelenie
048/28 51 805

Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka na poskytovanie služby podľa § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení

Výzva na predloženie ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
V prípade, že budú predložené ponuky budú v limite pre zákazku s nízkou hodnotou, budú použité vo
výberovom konaní.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Záhradnícke a rekreačné služby

Adresa:

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

IČO:

00 183 075

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Kontaktné osoby vo veciach technických:

Ing. Janka Majerová
0918 804 401, 048/28 51 805
Ing. Michal Valent, 0918 804 409

2. Opis predmetu zákazky
Názov zákazky:

„Starostlivosť a údržba prímestských cintorínov“

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
98371111-5 Údržba cintorínov
77300000-3 Záhradnícke služby
77314000-4 Údržba pozemkov
Predmetom obstarávania je zabezpečenie starostlivosti a údržby prímestských cintorínov. Ide o cintoríny
v Banskej Bystrici: Skubín, Podlavice, Šalková, Senica, Rakytovce, Kostiviarska, Jakub, Uľanka, Iliaš,
Kremnička, Majer I,II, Sásová. Výmer cintorínov je uvedený v prílohe č. 1 Výzvy.
Požadované činnosti na zabezpečenie starostlivosti a údržby o cintoríny:
- zametanie chodníkov,
- čistenie od prerastajúcej zelene,
- odstránenie náletov,
- hrabanie lístia,
- rez krov, stromov, živých plotov.
Uchádzač sa pred vypracovaním adekvátnej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 2 Výzvy, musí zúčastniť
obhliadky objektov - cintorínov, ktorá sa uskutoční dňa 13.07.2018 s Ing. Valentom. Miesto stretnutia – areál
Záhradníckych a rekreačných služieb, Švermova 45, 974 01 o 09:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri hodnotení ponúk bude vychádzať z ceny za poskytnutie kompletných služieb
(kompletná starostlivosť o všetky cintoríny a zabezpečenie všetkých požadovaných činností) v EUR.
Vyžaduje sa vykonanie hore uvedených požadovaných činností, t.j. kompletnej údržby vo všetkých
cintorínoch každé dva týždne do 31.12.2018 alebo do vyčerpania finančného limitu Ostatné úkony sa
vykonajú podľa aktuálnej potreby alebo podľa požiadavky verejného obstarávateľa (napr. vykonanie
mimoriadnych rezov, mimoriadne hrabanie lístia). Na vykonanie kompletnej údržby - požadovaných činností
bude uchádzač využívať vlastné pracovné prostriedky a pomôcky.
Do 31.10.2018 sa predpokladá vykonanie 7 kompletných údržieb vykonaných vo všetkých cintorínoch
v 2 týždňovom intervale. Verejný obstarávateľ bude kontrolovať uskutočnené výkony 1x do mesiaca.
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3. Finančný limit obstarávateľa: 40 000,00 EUR s DPH
4. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: do 31.10.2018
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu v predmete zákazky (poskytovanie služieb
v poľnohospodárstve a záhradníctve a/alebo poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, alebo iný
relevantný predmet činnosti uchádzača).
Takýmito dokladmi sú napr.:
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba -podnikateľ,
príspevková organizácia - podnikateľ),
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri),
- iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
Ekonomické postavenie: Nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu v EUR za
poskytnutie kompletnej starostlivosti a údržby o všetky cintoríny. V prípade, že cena po prepočítaní na
predpokladaný počet údržieb (7) bude prevyšovať finančný limit verejného obstarávateľa, ponuka nebude prijatá
a vyhodnocovaná.
Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť Návrh na plnenie kritérií – Cenovú ponuku, ktorá je uvedený
v Prílohe č. 2. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie aj túto skutočnosť.Neúplná ponuka nebude hodnotená.
V prípade, že obstarávateľovi budú doručené ponuky s rovnakou cenou, trojčlenná komisia bude brať
v úvahu, či je dodávateľ v zozname spoľahlivých dodávateľov, ktorý si verejný obstarávateľ vedie (osobné
dobré/zlé skúsenosti s dodávateľom). Na základe toho odporučí/ neodporučí uchádzača.
8. Požiadavky na obsah ponuky:
- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu v predmete
zákazky;
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č.2) – Cenová ponuka. Uchádzač uvedie cenu za službu na základe
vykonaní obhliadky v eur;
- Zápis o vykonaní obhliadky objektov – cintorínov (príloha č. 3).
9. Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2018 do 10.00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne, alebo emailom na adresu:
janka.majerova@zaaresbb.sk
Adresa, na doručenie ponuky poštou:
Záhradnícke a rekreačné služby
Švermová 45
974 01 Banská Bystrica
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Príloha č. 1: Objekty obstarávateľa – prímestské cintoríny

P.č.

Cintorín
NÁZOV

Výmera v m2

1.

Skubín

2 277

2.

Podlavice

9 207

3.

Šalková

6 124

4.

Senica

4 211

5.

Rakytovce

2 293

6.

Kostiviarska

1 836

7.

Jakub

3 601

8.

Uľanka

5 270

9.

Iliaš

1 962

10.

Kremnička

4 210

11.

Majer I, II

3 292

12.

Sásová

4 290

CELKOVÁ VÝMERA

48 573
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Príloha č.2: Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Cena v EUR bez
DPH

Názov zákazky

Výška DPH v
EUR

Cena celkom
v EUR s DPH

„Starostlivosť a údržba
prímestských cintorínov“
Cena za 1 kompletnú údržbu vo
všetkých 12 cintorínoch
Cena uchádzača s DPH za 1
kompletnú údržbu vo
všetkých 12 cintorínoch

Predpokladaný počet údržieb
počas trvania zmluvy

Celková cena uchádzača s DPH
na zákazku

7

Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

V ..............................................., dňa......................
uviesť miesto a dátum podpisu
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.......................................................
pečiatka, podpis uchádzača
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Príloha č.3: Zápis z obhliadky

Zápis
z obhliadky objektov vykonanej na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku
s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky: „Starostlivosť a údržba prímestských cintorínov“

Prítomní:

za ZAaRES:

...................................

za uchádzača

....................................

.........................................
.........................................

Dňa 13.07.2018 sa uskutočnila obhliadka objektov obstarávateľa (príloha č. 1 Výzvy na
predloženie cenovej ponuky) na zákazku „Starostlivosť a údržba prímestských cintorínov“. Horeuvedený
uchádzač.........................................................................................................................................(názov)
cintoríny obhliadol a je oboznámený so skutočným stavom objektov. Ing. Valent uchádzača oboznámil
s podrobnejším popisom požadovaných prác na vykonanie kompletných údržieb na cintorínoch.
Na základe skutočného stavu bude vystavená cenová ponuka na vykonanie kompletných údržieb
a starostlivosti vo všetkých cintorínoch v 2 týždňovom intervale na základe požadovaných činností
uvedených v predmete zákazky vo Výzve na predloženie ponúk.

...................................................
Ing. Michal Valent
za ZAaRES

....................................................
Meno, priezvisko a podpis osoby,
ktorá vykonala obhliadku
za ......................................

V Banskej Bystrici, dňa 13.07.2018
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