MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
__________________________________________________________________________

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Názov zákazky:

„Dodávka a montáž trampolín“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov:
Mesto Považská Bystrica
IČO:
00317667
Kontaktná osoba:
Ing. Anton Gardian, +421 42 44 43 891
Webové sídlo:
http://www.povazska-bystrica.sk
Sídlo verejného obstarávateľa:
Centrum 2/3,
017 13 Považská Bystrica
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet zákazky:

„Dodávka a montáž trampolín“

4. Druh zákazky:

Tovary

5. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
https://egov.povazskabystrica.sk/default.aspx?NavigationState=870:0:
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet
zákazky.
7. Podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa túto
podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. (1) písm. e) ZVO: -je
oprávnený dodávať tovar.
7.1. Uchádzač nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa bodu 7. Verejný obstarávateľ
bude overovať splnenie podmienky účasti z verejne dostupných zdrojov.
7.2. Preukázanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom
podľa §152 ods.4 ZVO.
7.3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
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nevydáva doklad uvedený v bode 7.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
7.4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo
obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
8. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2 ks zakopaných
trampolín a príslušenstva (gumová dlažba okolo trampolín) pre mesto Považská Bystrica v
zmysle dokumentácie, ktorá je prílohou tejto výzvy.
Dodávka a montáž bude uskutočnená do 20 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
37535200-9
10. Predpokladaná hodnota zákazky:

9 508,33 EUR bez DPH

11. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2 ks
zakopaných trampolín a príslušenstva (gumová dlažba okolo trampolín) pre mesto Považská
Bystrica v zmysle dokumentácie, ktorá je prílohou tejto výzvy.
12. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
13. Variantné riešenie: neumožňuje sa
14. Obhliadka miesta dodania: obhliadka miesta sa nevyžaduje.
15. Lehota a miesto na predloženie ponúk:

14. 08. 2018 do 10:00 hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica mail: info@mpprofit.sk
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne firmy MP Profit PB
s.r.o., a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
16. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť písomne v uzatvorenej obálke
poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 15. Ponuky budú predkladané v
slovenskom alebo českom jazyku.
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Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„PB-Trampolíny“ – NEOTVÁRAŤ!
17. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za dodávku podľa výzvy. Rozhodujúca je cena v Eur s
DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
18. Lehota viazanosti ponúk: 30. 10. 2018
19. Lehota dodania: do 20 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
20. Použitie elektronickej aukcie: nie
21. Obsah ponuky:
Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály , ktorá obsahuje:




Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa, IČO, DIČ)
Kontaktné údaje (tel., mail)
Ponuka s uvedením špecifikácie ponúkaného tovaru spĺňajúca
požiadavky uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy

Vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení,
ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy.
22. Otváranie ponúk:
Neverejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14. 08. 2018 o 11:45 hod
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
23. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného
obstarávateľa a zo zdrojov v rámci programu Podpora rozvoja športu prostredníctvom Úradu
vlády Slovenskej republiky.
24. Začiatok verejného obstarávania: 06.08.2018
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
-

nebude predložená žiadna ponuka,
ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
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Prílohy:
- príloha č.1 Dokumentácia obsahujúca požiadavky na predmet zákazky
- príloha č.2 Návrh kúpnej zmluvy

V Považskej Bystrici, dňa 24. 07. 2018

.............................................
Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba
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