MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.: RŽP-1974/2014 - Ok
Vybavuje : Ing. Ondrišík
tel. č.: 033/77 65 421

v Piešťanoch dňa 07.10.2014

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní )

Výzva
na predloženie cenovej ponuky – zákazka na dodanie tovaru
„Nákup vzrastlých stromov a kríkov pre mesto Piešťany“ pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods.9
zákona o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať prostredníctvom elektronickej aukcie.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel. č: 033/77 65 421 a fax: 03377 65 444
e-mail: marian.ondrisik@piestany.sk
2. Stručný opis predmetu zákazky:
2.1. Predmetom zákazky je kúpa tovaru – vzrastlých stromov a kríkov pre potreby jesennej výsadby
v meste Piešťany (s termínom dodania začiatok mesiaca novembra 2014).
2.2. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník :
CPV kód: 02520000-5
3. Miesto dodania predmetu zákazky :
Služby mesta Piešťany - mestské záhradníctvo Kanada, Vrbovská cesta, Piešťany

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444
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4. Rozsah predmetu zákazky:
STROMY (obvod kmeňa, výška nasadenia koruny min. 2,2 m, pevný koreňový bal)
Acer rubrum, 14-16
5 ks
Acer rubrum cv. October Glory, 14-16
7 ks
Fraxinus excelsior cv. Atlas, 14-16
11 ks
Prunus padus cv. Colorata, 14-16
4 ks
Pyrus communis cv. Beech Hill, 14-16
13 ks
Quercus coccinea cv. Splendens, 14-16
6 ks
Quercus robur cv. Fastigiata Koster, 14-16
10 ks
Prunus subhirtella cv. Autumnalis Rosea, 14-16
12 ks
Paulownia tomentosa, 14-16
1 ks
Tilia cordata, 14-16
3 ks
Acer platanoides cv. Columnare, 14-16
1 ks
Fraxinus excelsior cv. Altena, 14-16
2 ks
Abies koreana, výška 150-175 cm
2 ks
Tilia tomentosa cv. Szeleste, 14-16
8 ks
Pinus strobus, výška 150-175 cm
4 ks
Quercus robur, 14-16
2 ks
Liriodendron tulipifera, 14-16
2 ks
Castanea sativa, 14-16
1 ks
Acer campestre, 14-16
1 ks
Tilia x euchlora, 14-16
1 ks
Acer platanoides cv. Royal Red, 14-16
3 ks
Fraxinus excelsior, 14-16
1 ks
Aesculus hiippocastanum, 14-16
4 ks
Platanus acerifolia, 14-16
5 ks
Betula pendula cv. Fastigiata, 14-16
3 ks
Pinus sylvestris cv. Fastigiata, výška 125-150 cm
3 ks
Ulmus carpinifolia, 14-16
4 ks
Sorbus aria cv. Magnifica, 14-16
3 ks
KRÍKY (výška dreviny, pevný koreňový bal)
Juniperus sabina, výška 30-40 cm
Chaenomeles japonica, výška 30-40 cm
Symphoricarpos chenaultii, výška 30-40 cm
Spirea x bumalda, výška 30-40 cm
Vinca minor, výška 20-25 cm
Vinca major, výška 20-25 cm
Cotoneaster dammeri
Sambucus racemosa, výška 30-40 cm
Salix rosmarinifolia, výška 30-40 cm
Salix purpurea , výška 30-40 cm
Cornus alba cv. Aurea, výška 30-40 cm
Cotoneaster horizontalis
Symphoricarpos chenaultii cv. Hancock, výška 30-40 cm
Prunus laurocerasus cv. Mano, výška 50-60 cm
Syringa mayeri cv. Palibin, výška 30-40 cm
Spirea japonica cv. Shirobana, výška 30-40 cm
Spirea japonica cv. Golden Princess, výška 30-40 cm
Hypericum calycinum, výška 30-40 cm
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39 ks
74 ks
72 ks
184 ks
270 ks
270 ks
100 ks
15 ks
21 ks
18 ks
44 ks
81 ks
228 ks
26 ks
25 ks
200 ks
100 ks
100 ks

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
17 000 €
Cena vrátane dopravy drevín na miesto dodania predmetu zákazky.
6. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje
predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
Na predmet zákazky predloží uchádzač návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk a požadované doklady a dokumenty v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa
určených v tejto výzve.
Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto dodania predmetu zákazky.

7. Spôsob tvorby ceny:
7.1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán podľa
zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vykonáva a cena bude špecifikovaná
ako záväzná a maximálna.
7.2. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných položiek s
vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH
v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
7.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
7.4. Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na
predmet zákazky a primeraný zisk.
7.5 V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by
uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto cena by v
konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani
z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný kalendárny štvrťrok. Na základe
uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v
mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 7.2.

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a/

dňa 14.10.2014 do 11.00 hod.

b/

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej adrese do
podateľne s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky: Nákup vzrastlých
stromov a kríkov pre mesto Piešťany“
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

c/
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10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
10.1. Predmet zákazky sa bude realizovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Piešťany pre rok
2014 vyčlenených na predmetnú zákazku.
10.2. Za dodanie tovaru bude mať povinnosť uchádzač vystaviť faktúru a túto doručiť verejnému
obstarávateľovi po prevzatí tovaru zástupcom verejného obstarávateľa/objednávateľa vo veciach
technických, formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru.
10.3. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.
10.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Obhliadka miesta dodania zákazky:
Nevyžaduje sa.
12. Obsah ponuky:
12.1.Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných dokladov
vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – telefón, fax,
e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 k tejto
výzve)
12.2. Zoznam dodávok tovaru rovnakého, alebo podobného predmetu zákazky uskutočnenej za
predchádzajúce obdobie (rok 2011, 2012, 2013).
12.4. Doklad o oprávnení dodávať tovar alebo platné potvrdenie Úradu verejného obstarávania, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní alebo poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu
Úrad pre verejné obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu podnikateľov s uvedením registračného
čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
12.5. Kalkulácia ponúknutej ceny / položkovitý rozpočet podľa poskytnutej špecifikácie rastlinného
materiálu / v zmysle predmetu zákazky, spracovaná v súlade s bodom 4 tejto výzvy, s vyjadrením
jednotkovej ceny za požadovaný tovar, celkovej ceny a výšky DPH.
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
13.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
( vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za celý rastlinný materiál vrátane DPH, t.j. súčet
všetkých položiek )
13.2. Komisia pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej
váhy priradenej jednotlivým kritériám.
13.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie. Všetci
uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, budú súčasne vyzvaní elektronickými
prostriedkami na predloženie nových cien, upravených smerom nadol za účelom zostavenia ponúk
automatizovaným vyhodnotením. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude obsahovať príslušné
ustanovenia § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní najmä všetky príslušné informácie týkajúce
sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia
elektronickej aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie ( termíny zadávacieho kola e-aukcie
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a termíny súťažného kola ). Ďalšie informácie budú uverejnené v pozvánke a v pravidlách on-line
elektronických výberových konaní.
13.4. Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom zaslaná e-mailom na adresu, ktorú
uvedú vo svojej ponuke.
Podmienky a špecifikácia technického pripojenia :
Počítač s operačným systémom Windows (XP, Vista, 7), Linux
MS Intenet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom.
Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom
V internetovom prehliadači nastavený jazyk "Slovenčina"
Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a
ponúk.

13.5. Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si uchádzači
zobrazia cez výzvu v on-line výberovom konaní.
kód položky
001

názov položky
Nákup vzrastlých stromov a kríkov
pre mesto Piešťany

merná jednotka / množstvo
1,00 komplet

13.6. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde víťazom sa
stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
13.7 V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti ponúk,
bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade
odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru
nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
13.8. Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi
vytlačený, potvrdený a uchádzačom podpísaný protokol o účasti vo výberovom konaní, ktorý bude
súčasťou zmluvy.
13.9.V priebehu elektronickej aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotkových cien v
ľubovoľnom počte krokov, a to vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne jednotkové ceny. Nová
ponuka ceny nemôže byť zhodná s aktuálnou najlepšou ponukou. Najmenší krok zníženia ceny
položky môže byť 0,5 %, maximálny krok zníženia ceny položky môže byť neobmedzený.

14.

Ostatné informácie

14.1. Verejný obstarávateľ požaduje záručná dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa
protokolárneho prevzatia tovaru verejným obstarávateľom. Tovar bude počas záručnej doby
spôsobilý na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
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14.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, elektronickú
aukciu zrušiť v jej priebehu alebo aj po jej ukončení, pripadne vyhlásiť ďalšie kolo. Verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
14.3. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky.
14.4. Lehota viazanosti ponúk: 15 november 2014

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany

Prílohy :
1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
Upozornenie: Vyplnený formulár na plnenie kritéria vloží uchádzač na začiatok svojej ponuky!
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác* alebo zákazka na dodanie tovaru* alebo zákazka na
poskytnutie služby* (názov zákazky):

„ .................................................................................. “

Uchádzač:

Obchodné meno:

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

Adresa podnikania:

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

IČO:

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

Návrh na plnenie kritéria - cena
1. kritérium: cena predmetu zákazky vrátane DPH

,- EUR

Slovom: .......................................................................................................................................

V ……………….…….., dňa ....................

………………………………

Meno a podpis uchádzača
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