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
(tovary )
Názov zákazky: : „ Lúčne seno “
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: ul. k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice- Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner - riaditeľ
IČO: 00083089
Kontaktné miesto: ZOO Košice , ul. k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice-Kavečany
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Tóthová
Telefón 055/7968014,
E-mail: tothova@zookosice.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet: krmivo pre zvieratá
Hlavný slovník: 15700000-5
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Lúčne seno

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je dodávka jemného sena pre kozorožce , jelene wapity, zubry a pod.
Verejný obstarávateľ požaduje 220 t (o hmotnosti 300-320 kg ( heston) dodávané priebežne
– podľa požiadaviek objednávateľa spravidla štvrťročne priamo do ZOO Košice.
Špecifikácia: seno zelenkavej farby, vlhkosť max. 15%, chemicky neošetrené, fyzikálne
a biologicky nepoškodené, obsah hodnotných trávovitých rastlín min. 80%, kosba na
obhospodarovaných lúkach. Pred dodávkou sena predložiť vzorku sena s číslom kosenej
parcely a protokol o rozbore certifikovaným laboratóriom minimálne s hodnotami: vlhkosť,
hrubý proteín, vláknina, popoloviny a mikroprvky : Ca, P, Mg, K. Stanovené kvality
lúčneho sena: NL v % od 10,1 do 13 , VL v % od 23 do 29. Plnenie na základe zmluvy
a čiastkových písomných objednávok počas trvania zmluvy.
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH): 30 000,- Eur bez DPH
5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky nie je delený na časti.

6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné
riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

7. LEHOTA PREDKLADANIA
PONÚK:
Do: 28/5/2019

8. LEHOTA VIAZANOSTI
PONÚK:
Do: 01/6/2020

9. STANOVENIE CENY:

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s predajom tovaru. 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 rámcovej dohody na obdobie 12 mesiacov.
Miestom plnenia predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa.
Lehota dodania predmetu zákazky: do 15 dní od zaslania objednávky
Splatnosť faktúr: 30 dní
11. PODMIENKY ÚČASTI:

-

Uchádzač predloží nasledovné doklady:
Aktuálny výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra ( Kópia dokladu)
(doklad o oprávnení poskytovať danú službu/dodávať tovar na predmet zákazky)
Protokol o rozbore certifikovaným laboratóriom
Úspešný uchádzač pred dodávkou predloží vzorku sena s číslom kosenej parcely
a protokol o rozbore certifikovaným laboratóriom

12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:

jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky
13. PREDKLADANIE PONÚK:

Uchádzač predloží ponuku vyplnením cenovej ponuky ( PR 1) v slovenskom
jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, mailom na tothova@zookosice.sk
alebo ponuku doručí osobne, v uzavretej obálke s označením:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
•
„NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „ Lúčne seno “
Na adresu verejného obstarávateľa (do podateľne):
Názov verejného obstarávateľa : ZOO Košice
Sídlo: ul. k Zoologickej záhrade 1,
PSČ : 040 01 Košice – Kavečany
14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:

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.
Vypracoval: Ing. Kristína Tóthová
Dňa: 21.5.2019
Príloha č.1 : cenová ponuka uchádzača

