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1617/2016/OKMaŠ/Ra

Viliam Rác / 0905424038
e-mail: viliam.rac@kosicejuh.sk

Košice
31.03.2016

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na dodanie tovaru s názvom

„Biliardový stôl“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo :
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO :
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu - IBAN: 0404447001/5600
Kontaktná osoba : Viliam Rác
Telefón :
0905 424038
e-mail :
viliam.rac@kosicejuh.sk
2. Predmet obstarávania
2.1 Názov zákazky (tovar):
Biliardový stôl.
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom je dodanie biliardového stola na T-Systems Športovo zábavný areál v Košiciach,
Alejová 2 :
- biliardový stôl ( pool ) veľkosť č.7 z masívu, s možnosťou výberu farebného prevedenia
- hracia plocha bridlica, kvalitné mantinely a zelené plátno
- karambolová vložka
- vrchná krycia doska pre možnosť využitia , ako jedálenský stôl
- nohy stola na rohoch stola a spodná hrana rovná pre pohodlné sedenia
- montáž a dodávka stola na T-S ŠZA V Košiciach
- gule pool 1 sada, gule karambol 1 sada, triangel 1 ks, tágo 140 cm 2ks, krieda master 12 ks
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3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje.
4. Obsah ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) doklad o oprávnení dodávať tovar,
b) ponuka podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača ( v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne
overenou kópiou splnomocnenia ).
Uchádzač predloží doklady v originálnom vyhotovení alebo jeho úradne osvedčenú kópiu.
5. Termín plnenia predmetu zákazky: do 31.05.2016
6. Lehota viazanosti ponúk : do 31.05.2016
7. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2 100,00 Eur
8. Spôsob určenia ceny:
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna za
tovar s dopravou na miesto dodania a montážou, vrátane DPH s uvedením výšky DPH .
9. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená
a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania )
- označenie „ súťaž neotvárať „
- heslo „Biliardový stôl „
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk
stanovenej verejným obstarávateľom do 15.04.2016 do 12.00 hod. na adresu verejného
obstarávateľa : Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena tovar bez
DPH bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným
obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku

-

každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho
ponuky
úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli
proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

