Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Naša značka: 518/2018

Vybavuje: Ing. Majerová
Kontakt: 048/28 51 805

Banská Bystrica
14.06.2018

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb pod názvom:
„Kosenie trávnikov vo svahu“
Ponuku je potrebné predložiť do 19. 6. 2018 do 10.00 hod. V prípade, že predložená ponuka bude v limite
pre zákazku s nízkou hodnotou, bude použitá vo výberovom konaní. 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 dodanie služby podľa § 117 zákona 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: Ing. Janka Majerová, 048/28 51 805
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Michal Valent, 0918 804 409
2. Opis predmetu zákazky
Názov zákazky: Kosenie trávnikov vo svahu
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 77300000-3 Záhradnícke služby, 77314100-5 Údržba trávnikov
Opis: Kosenie v prímestských cintorínoch a v mestskom sídlisku Sásová, Kosodrevina Starohorská.
Kompletné dve kosby počas roka – 1 kosba vo výmere 110 000 m2. Celková výmera 220 000 m2.
Vzhľadom na to, že kosby sa uskutočnia vo svahových terénoch, na adekvátne nacenenie služby je nutná
obhliadka terénov. Obhliadka sa uskutoční dňa 15.06.2018 od 09:00 hod s Ing. Valentom, miesto stretnutia
ZAaRES, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica.
3. Maximálny finančný rozpočet na zákazku v EUR bez DPH: 29 500,00 EUR bez DPH/ 35 400,00 s DPH
4. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: do 31.12.2018
5. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe poštou/osobne v uzatvorených obálkach s označením:
„ZNH –Kosenie trávnikov vo svahu“ – NEOTVÁRAŤ“
Adresa na doručenie ponúk:

Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované. Fakturácia bude po vykonaní prác, splatnosť faktúr je
do 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi
7. Podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2
písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu –
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doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom tejto zákazky (doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky nie starší ako 3
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).
-

Potvrdenie o vykonaní obhliadky miest uskutočňovania služieb.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH. Uchádzač uvedie cenu za m2. Verejný obstarávateľ danú jednotkovú cenu
prepočíta stanoveným výmerom. V prípade, že predložená ponuka po prepočítaní bude prekračovať
finančný rozpočet stanovený verejným obstarávateľom, ponuka nebude prijatá a vyhodnocovaná.
9. Požiadavky na obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7 tejto výzvy;
b) Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1.
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom, bude
z vyhodnotenia ponúk vylúčená.

V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2018
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Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
E-mail:

Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Názov položky

Cena v EUR
bez DPH za m2

Sadzba DPH
( v %)

Výška DPH
v EUR za m2

Cena celkom
v EUR s DPH za
m2

„Kosenie trávnikov vo svahu“

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

Názov predmetu zákazky: Kosenie trávnikov vo svahu

Prítomní:

za ZAaRES:

Ing. Michal Valent .....................

Za...............................

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

Dňa 15.06.2018 sa uskutočnila obhliadka terénov, kde verejný obstarávateľ požaduje
uskutočniť 2 kosby trávnikov. Dodávateľská firma je s terénmi, kde sa budú kosby uskutočňovať
oboznámená. Na základe toho bude vystavená adekvátna cenová ponuka podľa prílohy č. 1 Výzvy na
hore uvedený predmet zákazky, ktorá bola dodávateľovi odoslaná mailom/predložená osobne dňa
14.06.2018.

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

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

V Banskej Bystrici, dňa 15.06.2018
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