Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Výzva na predloženie ponuky
Prieskum trhu

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona o VO)
Mesto Trnava v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku
verejného obstarávania.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave
IČO:
00 313 114
Kontaktná osoba:
Mestský úrad v Trnave, Útvar verejného obstarávania,
Ing. František Drgoň
Obec (mesto):
Trnava
PSČ:
917 71
Ulica a číslo:
Trhová 3
Telefón:
033/3236159
Elektronická pošta: frantisek.drgon@trnava.sk
Fax:
0918/466551
Internetová adresa : www.trnava.sk

2.

Názov zákazky (služby):
„Nákup cibúľ kvetín“

3.

Miesto dodania služby: MsÚ Trnava, Trhová 3, Trnava

4.

Druh zákazky: zákazka na dodávku tovaru nie bežne dostupného na trhu

5.

Termín dodania tovaru : do 16.10. -18.10. 2017

6.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný
obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizovaný tovar.

7.

Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretý zmluvný vzťah formou objednávky:
Uchádzač predloží v rámci svojej ponuky:


kópiu dokladu v PDF o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu
zákazky.

8.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet zákazky.

9.

Lehota / miesto na predkladanie ponúk:

13.10.2017 do 12:00 hod.
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Mestský úrad v Trnave, Trhová č. 3, 917 71 Trnava
alebo v podateľni MsÚ Trnava.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „Neotvárať“ a heslom
„Nákup cibúľ kvetín“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote
na predkladanie ponúk.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
- krycí list ponuky - cenovú ponuku podpísanú štatutárnych zástupcom,
- kópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky.
10.

Opis predmetu zákazky:
- nákup cibúľ kvetín, cibule požadujeme v originálnom balení, kde bude uvedený názov a veľkosť
cibúľ

- obstarávateľ požaduje dovoz cibuľovín do Trnavy (miesto dodávky bude dohodnuté
s vybraným uchádzačom)

NarcissusGolden Ducat - veľkosť cib. 12/14
Narcissus Golden Echo - veľkosť cib. 12/14

3 200 ks

Tulipa Peacock Mix - veľkosť cib. 11/12

6 130 ks

Tulipa Ollioules - veľkosť cib. 11/12

800 ks

Tulipa praestans Shogun - veľkosť cib. 9/+

640 ks

Zmes Pure and Pastel - veľkosť cib. 11/12, 12/+ a 6/+

9 500 ks

Zmes Dancing Tulips - veľkosť cib. 11/12, 12/+ a 6/+

1 500 ks

Zmes Peaceful Pastels - veľkost cib. 11/12, 12/+

3 000 ks

Zmes Sunshine - veľkosť cib 12/+, 12/14, 24/+

6 420 ks

Zmes Volendam - veľkosť cib 12/14, 14/+, 12/14 - 20/+

4 568 ks

Zmes Sunset - veľkosť cib 11/12, 12/+, 12/14
Fritillaria imperialis Maxima lutea - veľkosť cib. 24/+

Spolu

11.

180 ks

34 300 ks
320 ks

70 558 ks

Podmienky zrušenia zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil požiadavky verejného
obstarávateľa,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným
obstarávateľom na tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
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12.

Podmienky preberania tovaru:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, pokiaľ:
- kvalita tovaru nebude zodpovedať vyššie uvedeným špecifikáciám
- tovar bude mechanicky poškodený
- dodaný tovar bude napadnutý chorobami a škodcami

13.

Doplňujúce informácie:
- Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 4 zákona
č. 343/2015 Z. z., budú zároveň slúžiť pre účely výberového konania, t. j. môže byť uzavretý
zmluvný vzťah s vybratým uchádzačom formou objednávky.
Prílohy výzvy na predkladanie ponúk:
- krycí list ponuky

V Trnave, dňa 6.10.2017

Spracoval:
Ing. František Drgoň
útvar verejného obstarávania

Schválil:
Mgr. Marcela Branišová
vedúca útvaru
verejného obstarávania
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