Výzva
na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská časť Košice - Krásna
IČO:
00691020
Štatutárny orgán: Ing. Peter Tomko, starosta
Sídlo:
Opátska 18, 040 18 Košice

2.

Názov predmetu zákazky:
„Nákup ponorných kalových čerpadiel a náhradných dielov“

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru:
• Ponorné kalové čerpadlo s nerezovou spätnou klapkou s poistným ventilom
max. množstvo 100 ks
• Celonerezová kanalizačná klapka s poistným ventilom 0,6 MPa
max. množstvo 100 ks
• Nerezový stator hydrauliky
max. množstvo 100 ks
• Nerezový rotor hydrauliky
max. množstvo 100 ks
• Nerezový hriadeľ hydrauliky
max. množstvo 100 ks
• Spojka motora čerpadla
max. množstvo 100 ks
Celkové množstvá jednotlivých tovarov sú len predpokladané a v priebehu trvania
Rámcovej dohody sa môžu podľa potreby zmeniť.
Miesto dodania: na adresu sídla verejného obstarávateľa alebo podľa jeho určenia
na území Košíc, na základe čiastkových objednávok (množstvo a konkrétny druh)
Predmet zákazky musí byť v stave: nový

4. Základné zmluvné podmienky: S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová
dohoda ( v prílohe), bez nutnosti odobratia celého predpokladaného množstva tovaru.
5. Lehota na predkladanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov):
Ponuky sa budú predkladať do 30.11.2020 do 8.00 hod.
6. Stanovenie ceny: podľa návrhu rámcovej dohody.
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.

7.

Predkladanie dokladov a ponuky:
Uchádzač doručí ponuku prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, alebo osobne
do podateľne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Výzvy, alebo
emailom na adresu prednosta@kosicekrasna.sk
Ponuka bude v uzavretej obálke s označením: SÚŤAŽ – „NEOTVÁRAŤ“
Heslo: Čerpadlá
Na obálke uvedie svoje identifikačné údaje
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky doručené po termíne
na predkladanie ponúk, v inom jazyku, na inú adresu alebo inak nebudú brané do úvahy
a nebudú vyhodnocované.
Zároveň ak všetky doklady ponuky nebudú predložené podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať
požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky rovnako nebudú brané
do úvahy a nebudú vyhodnocované.
Ponuka musí byť predložená za celý predmet zákazky.
Lehota viazanosti ponúk je do: 15.12.2020
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/ uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. ú., kontaktná osoba) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 3
(vyplniť)
c. Doklad o splnení požiadavky na predmet podľa bodu 8.1
d. Doklad o splnení podmienky účasti podľa bodu 8.2

8. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné:
8.1 Požiadavky na predmet:
Uchádzač predloží v ponuke podrobnú technickú špecifikáciu ním ponúkaného
kalového čerpadla: obchodná značka a typ ponúkaného kalového čerpadla vo forme
napr. prospektu, vrátane podrobnej technickej špecifikácie, technické listy,
špecifikácia jednotlivých zariadení. Ponuka uchádzača sa musí zhodovať
s požadovaným predmetom zákazky definovaným vo výzve (Špecifikácia predmetu
zákazky)
8.2. Podmienky účasti:
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovaný tovar. Na preukázanie splnenia
podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady:
Kópiu oprávnenia na dodanie tovaru, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky (výpis
z obchodného registra, resp. živnostenského registra, resp. prehlásenie o zápise do
Zoznamu hospodárskych subjektov). Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne
overená.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú: cena.
Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní
podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať najnižšiu celkovú
cenu za celý predmet zákazky - za celý súbor obstarávaných tovarov v predpokladanom
odbernom množstve.
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Cena sa bude hodnotiť s DPH, ak je uchádzač platcom DPH, ak uchádzač platcom DPH
nie je, potom sa hodnotí cena celkom, teda bez DPH.
Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru
do miesta plnenia (bližšie špecifikované v zmluve)
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite I. triedy a v
opakovaných dodávkach.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.
10. Prijatie ponuky:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy (rámcovej dohody), ktorá
musí byť v súlade s výzvou a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača
nebude v súlade s výzvou alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky,
verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač
neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho
ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač
s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak
a) žiaden z uchádzačov nesplní podmienky účasti
b) nedostal ani jednu ponuku
c) ani jedna predložená ponuka nezodpovedá požiadavkám na predmet zákazky.

Ing. Peter Tomko
starosta

Prílohy
Príloha č. 1 Návrh rámcovej dohody s prílohami:
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3 Ponuka uchádzača - Návrh na plnenie kritérií
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