MESTO BYTČA
ŽIADOSŤ O PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - URČENIE
PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
„DODANIE DREVÍN V RÁMCI REVITALIZÁCIE VEREJNEJ ZELENE“.

Žiadosť o cenovú ponuku - určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Dodanie drevín a výsadba v rámci revitalizácie verejnej zelene v meste Bytča – tovar
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča
IČO: 00 321 192
Telefón: 041/5073914
Fax: 041/5073912
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 30 hod., 12. 00 – 14. 00 hod.
e-mail : aukcie@bytca.sk
Internetová stránka: www.bytca.sk
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 269 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
3. Miesto a lehota dodania zákazky: Územie mesta Bytča. dodanie drevín najneskôr do 30
dní odo dňa účinnosti zmluvy.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Jedná sa o zabezpečenie dodania drevín v rámci realizácie projektu: „Revitalizácia verejnej
zelene v meste Bytča“, spolufinancovaného z rozpočtu mesta a dotačného programu ŽSK
„Participatívne dotácie – Výzva 2/2020“. Verejný obstarávateľ požaduje dodať dreviny podľa
5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na
daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do
zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.

6. Obsah ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno a sídlo uchádzača IČI, DIČ, IČ
vrátane kontaktnej osoby, bankové spojenie, číslo účtu v tvare IBAN,

• Vyplnená tabuľka Podľa prílohy č. 1
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY
Por.
č.
1.

Cena bez DPH

PREDMET ZÁKAZKY

DPH

Cena z DPH

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa.
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
8. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
9. Kritériá hodnotenia ponúk:
Por.č..
1.

Kritérium na vyhodnotenie

Cena s DPH/cena celkom•

Váha
100

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH

9.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie
predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných
ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako
podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej
ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.

[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, vyjadrená v EUR,
cenan avrh – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo vyhodnocovanej
ponuky, vyjadrená v EUR,
bodymax – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“.

10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
a) Dňa 17.4.2020 , do 14. 00 hod.,
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy,
poštou, alebo osobne na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť
v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a adresa uchádzača,
- „Revitalizácia verejnej zelene v meste Bytča“, – NEOTVÁRAŤ
-

predpokladaná hodnota zákazky – cca 22.700, 00 € bez DPH

11. Podmienky financovania: Spolufinancované z rozpočtu mesta a dotačného programu,
„Participatívne dotácie – Výzva 2/2020“.
12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle
§ 57 ods. 1 a 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
13. Lehota viazanosti ponúk:
30.11.2020.
14. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční spôsobom uvedenom v bode 9 tejto Výzvy. Verejný
obstarávateľ oznámi elektronicky uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi oznámi , že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi , že neuspel
a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

V Bytči, dňa 1.4.2020

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

