VÝZVA
na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice
verejného obstarávateľa na poskytnutie služby s názvom
„Prenájom, pravidelná výmena a čistenie interiérových čistiacich rohoží“
__________________________________________________________________________________

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba:
Bc. Margita Simighová,
Drahomíra Fábiková
e-mail:
simighova@sala.sk
fabikova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7; Mestské kultúrne
stredisko Šaľa, SNP 16; Spoločenský dom Veča, Nitrianska 6; Mestská polícia Šaľa, Hollého 9.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: od 1. 4. 2016, na dobu 24 mesiacov.

6.

Stručný opis zákazky:
Servis na bezpečnostné rohože zachytávajúce nečistoty; zapožičanie, pranie, doprava, výmena
znečistenej za čistú na miesto určenia uvedené v bode 2. tejto výzvy.
Frekvencia výmeny: počas pracovných dní v pracovnom čase od 7:00 h do 14:00 h:
7 - dňový cyklus (október -marec), 14 - dňový cyklus (apríl -september)
druh, počet rohoží v súlade s popisom uvedeným v tabuľkách:

Budova MsÚ, Nám. Sv. Trojice 7
druh a počet rohoží

rozmer
rohože

sivý melír 3 ks
sivý melír 3 ks

85x150
115x200

cena za výmenu vrátane
DPH 7 dňový cyklus
(október – marec) spolu

cena za výmenu vrátane
DPH 14 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

spolu za
24 mes.

Budova MsKS, ul. SNP16
druh a počet rohoží

rozmer
rohože

sivý melír 1 ks
sivý melír 4 ks
hnedý
1 ks

85x150
115x200
115x200

cena za výmenu vrátane
DPH 7 dňový cyklus
(október – marec) spolu

cena za výmenu vrátane
DPH 14 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

spolu za
24 mes.

cena za výmenu vrátane
DPH 7 dňový cyklus
(október – marec) spolu

cena za výmenu vrátane
DPH 14 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

spolu za
24 mes.

cena za výmenu vrátane
DPH 7 dňový cyklus
(október – marec) spolu

cena za výmenu vrátane
DPH 14 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

spolu za
24 mes.

Spoločenský dom, ul. Nitrianska 6, Šaľa-Veča
druh a počet rohoží

rozmer
rohože

sivý melír 1 ks

85x150

MsP, Hollého 9
druh a počet rohoží

rozmer
rohože

sivý melír 1 ks

85x150

Slovník spoločného obstarávania:
70331100-1 – Služby pri správe zariadení (inštitúcií)
39532000-0 – Rohože.
Maximálna výška zdrojov: 4.000,00 EUR vrátane DPH. Celková cena zahŕňa aj dopravu na miesto
určenia.
7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar,
poskytovať službu na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 15/03/2016 Čas: 10:00 h.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 15/03/2016 Čas: 13:00 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúry budú
vystavené osobitne pre jednotlivé miesta dodania. Súčasťou faktúry bude dodací list
s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Doručenie faktúr vždy 15. kalendárneho dňa odo dňa
riadneho dodania a prevzatia bez vád. Faktúry budú splatné do 30 dní odo dňa doručenia
verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH vrátane dopravy na miesto dodania.

12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie Svätej
Trojice č. 7, 927 15 Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka musí byť
uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: „Bezpečnostné
rohože“.
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy
 Návrh na plnenie kritérií
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuková
cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa.

V Šali dňa 08. 03. 2016
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

