Spis č.: MK/A/2019/12055

VÝZVA
na predkladanie ponúk pre zákazku (uzavretie zmluvy (uplatnenie objednávky), na ktorú sa
vzťahuje výnimka zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice č. 1/2019
1.

Identifikácia objednávateľa:
Názov:
Mesto Košice
IČO:
00691135
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček
Sídlo:
Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na
elektronickú komunikáciu - JOSEPHINE.
O prípadné vysvetlenie výzvy a ostatných podkladov je potrebné požiadať včas.

2.

Názov predmetu zákazky: ozvučenie podujatia + pódium s osvetlením.

3.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie ozvučenie podujatia + pódium s
osvetlením k podujatiu „Hurá, je tu leto“.

4.

CPV Kód : 79952100-3- Služby na organizovanie kultúrnych podujatí

5. Cena bez DPH: 2000.- €
6. Základné zmluvné podmienky:
Miesto poskytnutia služieb : Mestský park, Košice
Lehota na poskytnutie predmetu zákazky: 28.6.2019
Splatnosť faktúry : 30 dní.
7. Lehota na predkladanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov):
do 19.6.2019, do 12.00 hod.
8. Stanovenie ceny :
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto poskytnutia služieb. Cenu je
potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších
požiadaviek uvedených vo výzve a podľa príloh. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€).
V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak
predkladateľ ponuky nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku bez DPH: 2000.- €

Poznámka: 1) -nehodiace sa neuvádzať

9. Predkladanie dokladov a ponuky:
a) Ponuku je potrebné predložiť v príslušnom systéme na elektronickú komunikáciu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na
predkladanie ponúk, v inom jazyku, okrem českého jazyka, alebo inak nebudú brané
do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň ak predkladateľ ponuky nepredloží
doklad na požadovanú podmienku účasti alebo nebude spĺňať podmienky účasti alebo
nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky nebudú
brané do úvahy a nebudú vyhodnocované, ak nie je v inom bode uvedené iné. Ponuku
predkladateľ zašle spolu so skenovanými dokladmi, ak sú požadované. Ponuka musí
byť predložená na celý predmet zákazky.
10. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné:
a) Podmienka: Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadovanú službu.
Doklad: Kópiu oprávnenia na poskytnutie služby, ak uchádzač doklad nepredloží, verejný
obstarávateľ môže overiť jeho oprávnenie v Registri právnických osôb, podnikateľov a
orgánov verejnej moci, ak je zapísaný v danom registri; ak by vyhľadávanie v príslušnom
registri nebolo možné, v takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného dokladu
11. Kritériá na hodnotenie ponúk sú: Cena.
Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným predkladateľom ponuky bude ten,
kto splní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať najnižšiu
prijateľnú celkovú cenu za celý predmet zákazky.
12. Prijatie ponuky:
U úspešného predkladateľa ponuky bude uplatnená objednávka.
13. Objednávateľ môže pred podpisom zmluvy alebo pred uplatnením objednávky požiadať
úspešného predkladateľa ponuky o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia
na poskytnutie služieb, prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, ak boli
predložené iba skenované kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického
podpisu, ak ich objednávateľ nevedel sám dohľadať.

...................................................
riaditeľ magistrátu Mesta Košice

Prílohy:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
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