MESTO BYTČA
Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia
Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
č:

/2010 - VaŽP

V Bytči dňa: 4.8.2010
Vybavuje: Ing. Beníček

VEC: Výzva na predloženie ponuky v rámci elektronickej aukcie – tovary
V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať
o predloženie ponuky na predmet zákazky:

„Nákup stoličiek pre kultúrne domy v Bytči“.
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky tovarov pre potreby vybavenia kultúrnych
domov v Bytči.
Ponuku je potrebné doručiť na Mestský úrad v Bytči, podateľňa, č. dv. 15 (I. poschodie),
Námestie SR č. 1/1, 014 01 Bytča v termíne do 17 augusta 2010, do 14. 00 hod.
Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom

Ing. Peter K o r e c
primátor mesta

Príloha
- súťažné podklady na vypracovanie ponuky

VÝZVA
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
na dodanie služby na predmet zákazky:

„Nákup stoličiek pre kultúrne domy v Bytči“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bytča
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
IČO: 00 321 192
Telefón: 041/5073914
Fax: 041/5073912
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Beníček
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod.
e-mail : aukcie@bytca.sk
2. Typ zmluvy: Výsledkom procesu verejného obstarávania bude kúpna zmluva.
3. Miesto dodania zákazky: Kultúrne domy v Malej Bytči, Hrabovom a Mikšovej.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o zabezpečenie dodávky
stoličiek pre vybavenie kultúrnych domov v Bytči.
Technické požiadavky na dodávaný tovar:
Počet stoličiek - 240 ks
Verejný obstarávateľ požaduje:
Stoličky
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku stohovateľných stoličiek bez opierok „Popular“, alebo
ekvivalent.
Kovová konštrukcia stoličky bude vyrobená z oceľových trubiek – povrch rámu
pochrómovaný, min. Ø 22 mm, konce rúrok musia mať vymeniteľné pätky a sedadlo
čalúnené látkou.
Farba – 140 ks červená
- 100 ks modrá
Rozmery sedadla – š 465 x h 410 x v 480 mm.
Celková výška 800 mm, šírka vrátane rámu 540 mm.
Výsledná cena bude určená nasledovne:
Cena za 1 ks:
Cena bez DPH:

DPH:
Cena s DPH:
Celková cena dodania predmetu zákazky:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa.
Cena predmetu zákazky bude určená s dopravou zložením a uložením tovaru na miesto
určenia.
Cenová ponuka musí obsahovať aj farebnú foto prílohu ponúkaných tovarov.
5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci
uchádzača na dodanie predmetu zákazky,
- zoznam dodávok stolov a stoličiek pre samosprávy s uvedením ceny za kus a fotografickej
prílohy dodaného tovaru.
6. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 17.8 .2010. do 14. 00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese,
c) jazyk ponuky slovenčina, mena: € (euro),
d) predpokladaná cena predmetu zákazky je cca 7.000 € .
e) dodávka predmetu zákazky najneskôr do 6.9.2010.

7. Elektronická aukcia:
Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk predložených
v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle § 43 zák. č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní - elektronickou aukciou. Nové prvky a hodnoty e- aukcie
sú ceny. Elektronická aukcia sa uskutoční 20.8.2010 o 10.00 hod s predpokladaným
koncom o 10.25 hod. Do e – aukcie budú zaradené len ponuky, ktoré splnia formálne
náležitosti účasti a technické podmienky na tovary. Všetky ceny predložené v listinnej
forme z ponúk ktoré boli v prvom kole predbežne vyhodnocované budú vložené do e –
aukčnej siene. Po odoslaní pozvánky a vygenerovaní prístupových kľúčov sa budú môcť
uchádzači prihlásiť a prípadne ešte meniť svoju ponuku voči ponuke v tom momente
najnižšej. Každý uchádzač uvidí svoju ponuku a najnižšiu ponuku. Všetkým uchádzačom
bude zaslaná v deň hodnotenia ponúk v listinnej forme (17.8.2010) elektronická
pozvánka v ktorej budú uvedené všetky technické podmienky pripojenia a prihlásenia
sa do e – aukcie, ako aj postup zmeny ceny a všetky potrebné informácie.

Technické požiadavky na účasť v e – aukcii:
-

počítač musí byť pripojený k internetu

-

pre bezproblémovú účasť v e – aukcii je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden
z podporovaných webových prehliadačov – Microsoft Internet Explorer ver. 5.5
a vyšší, Mozilla Firefox 1.0 a vyšší,

-

zapnutý Cookies. Návod ako Cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na
http:/support.proe.biz/ v časti Nastavenia.

V ponuke je potrebné uviesť e – mailovú adresu uchádzača !!!

Priebeh:
Medzikolo
17.8.2010, 14:00, po otvorení, prekontrolovaní a predbežnom vyhodnotení ponúk bude
sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, pričom každý účastník
vidí iba svoju ponuku.
Súťažné kolo
20.8.2009 10:00 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa
zobrazí najnižšia cenová ponuka. V priebehu 25 min. majú jednotliví účastníci možnosť
svoje ponuky ešte upravovať.
Jednotkovú cenu je možné znižovať minimálne o 0, 10 %
Jednotkovú cenu je možné znižovať maximálne o 50%.

8. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia.
9. Kritériá hodnotenia ponúk:
-

cena v € s DPH

100 %

10. 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 §
42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy vyzvať úspešného
uchádzača na dodanie vzorky dodávaného tovaru.

Ing. Peter K o r e c
primátor mesta

