ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE
ul. k Zoologickej záhrade 1 , 040 01 Košice – Kavečany

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(služby )

NÁZOV ZÁKAZKY: Záhradnícke služby
V rámci operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020, Act/5,
rozpočtová položka č. 7.1. projektu : „Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie
pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch" - ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: ul. K Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
Kontaktné miesto: ZOO Košice , ul. k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Tóthová
Telefón 055/7968014,
E-mail: tothova@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet: Záhradnícke služby
Hlavný slovník: 77300000-3

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky je zameraný na vytvorenie reprezentatívnej a estetickej výsadby pri
vstupe a výstupe náučného chodníka Lužný les a pri chovných zariadeniach plazov.
Doba realizácie: od 27.5.2019- do 15.7.2019
Podklady: sprievodná správa, rozpočet projektu a výkresy 1-3. ( viď Prílohu č. 1 tejto
výzvy ).
3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 7 764,-. Eur bez DPH
4. ROZDELENIE PREDMETU
ZÁKAZKY:
Predmet zákazky nie je delený na časti.
6. LEHOTA PREDKLADANIA
PONÚK:
Do: 23/05/2019
Do: 16:00 hod.

5. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť
variantné riešenie vo vzťahu k
požadovanému riešeniu.
7. LEHOTA VIAZANOSTI
PONÚK:
Do: 31/06/2019

8. PREDKLADANIE PONÚK:
Poskytovateľ predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 6, v slovenskom
jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku doručí osobne, v
uzavretej obálke s označením:

E-mail: E-mail: tothova@zookosice.sk
Poštové doručenie:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
•
„NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „ záhradnícke služby “
Na adresu verejného obstarávateľa (do podateľne):
Názov verejného obstarávateľa : ZOO Košice
Sídlo: ul. K Zoologickej záhrade 1,
PSČ : 040 01 Košice – Kavečany

9. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu
zákazky:
- realizácia predmetu zákazky v zmysle rozpočtu a požiadaviek objednávateľa,
- dovoz a odvoz materiálu a stavebných mechanizmov,
- likvidácia odpadu,
- dodržanie STN noriem,
- dodržanie BOZP osobami zhotoviteľa,
- zabezpečenie ochrany svojich prác po celú dobu ich vykonávania vrátane
zabezpečenia ochrany akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dodávateľ
dopravil na stavbu
- udržanie poriadku, čistoty a bezpečnosti na stavenisku ďalšie náklady,
- vyhotovenie súpisu prác
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.
10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy/vystavenie objednávky.
Splatnosť faktúr: 30 dní od doručenia faktúry
11. PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač vyplní rozpočet projektu v Prílohe č. 1, a prílohu č. 2 kde uvedie celkovú
ponukovú cenu na celý predmet zákazky a svoje identifikačné údaje.
K ponuke je potrebné predložiť nasledovné doklady:
• Kópiu dokladu o oprávnení na poskytnutie predmetu zákazky – výpis z obchodného
registra resp. živnostenského registra
• Vyplnenú Prílohu č. 1,2 : Rozpočet a Ponuka uchádzača.
12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky
Vypracoval: Ing. Kristína Tóthová
Dňa: 15.05.2019
PRÍLOHA č.1 : Rozpočet projektu a dokumentácia
PRÍLOHA č.2 : Ponuka uchádzača

PRÍLOHA č. 2: PONUKA UCHÁDZAČA
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(služby )
Názov zákazky: Záhradnícke služby
V rámci operačného programu: Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020, Act/5,
rozpočtová položka č. 7.1. projektu : „Slovenské a maďarské zoologické záhrady pre zachovanie
pôvodnej fauny v prihraničných regiónoch" - ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051)
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej cenovej ponuky na predmet zákazky:
Názov predmetu

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH

Záhradnícke služby
CELKOM na celý predmet zákazky v EUR s DPH:
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť: som platcom DPH/nie som platcom DPH

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Telefón/Fax:
E-mail:
Dátum:
...................................................................
podpis

Poznámka:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si
uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo
v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

