Spis č.: MK/A/2019/18147

VÝZVA
na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného
obstarávania podľa 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 verejného obstarávateľa:
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: https://josephine.proebiz.com/sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Zvýraznenie priechodov pre chodcov.

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich prác - dodávka, montáž a demontáž
zvislého dopravného značenia (IP 6), dodávka a montáž dopravných zariadení
(inteligentný priechod pre chodcov napájaný zo solárneho zdroja s použitím
obojstranných výstražných LED svetiel) - viď prílohu č.3 (Výkaz výmer).
Princíp fungovania inteligentného priechodu pre chodcov v režime blikania po detekcii
chodca (S 11a): akonáhle chodca pripraveného prejsť cez priechod pre chodcov zachytí
detektor pohybu, aktivujú sa obojstranné výstražné LED svetlá / LEDBOX, ktoré budú
blikať len po dobu prechodu chodca z jednej strany na druhú a potom zhasnú. Inteligentný
priechod funguje 24 hodín. Výstražné LED svetlá / LEDBOX sú umiestnené nad
fluorescenčným zvislým dopravným značením IP 6. Systém dokáže fungovať až 6 dní bez
slnečného žiarenia.
V prípade, že vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák.
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu,
výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu
alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej
položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je
požiadavka podľa opisu).

4.

CPV Kódy:
34992200 - 9 Dopravné značky
45233290 - 8 Inštalácia dopravných značiek

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 25 390,00 €
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6. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto dodania predmetu zákazky (viď prílohu č.2):

- ul. Ázijská trieda, mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce,
- ul. Južná trieda, mestská časť Košice - Juh,
- ul. Ludvíka Svobodu, mestská časť Košice - Dargovských hrdinov,
- ul. Národná trieda, mestská časť Košice – Sever,
- ul. Staničné námestie, mestská časť Košice - Staré Mesto.
- Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: do 3 mesiacov odo dňa doručenia
objednávky.
- Stanoviská KDI PZ a CSO potrebné k vykonaniu požadovaných prác, budú
zabezpečené objednávateľom v lehote do 1 mesiaca po dodaní schémy umiestnenia
dopravných zariadení a dopravného značenia dodávateľom.
- Splatnosť faktúr: 30 dní.
7. Lehota na predkladanie ponúk (vrátane skenovaných dokladov):
do 26.09.2019 do 08.00 hod.
8. Stanovenie ceny
Do celkovej ceny zákazky (viď prílohu č.4) je potrebné zapracovať všetky náklady
vyplývajúce z nacenenia jednotlivých priechodov (viď prílohu č.3). Cenu je potrebné
uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, hodnotu DPH a
cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
9. Predkladanie dokladov a ponuky:
Ponuku je potrebné predložiť v príslušnom elektronickom systéme na komunikáciu vo
verejnom obstarávaní. 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 uchádzač nepredloží
doklad na požadovanú podmienku účasti alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky
účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto
ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované, ak v iných bodoch nie je
uvedené iné.
Ponuku uchádzač zašle spolu so skenovanými dokladmi, ak sú požadované.
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. K ponuke je potrebné
priložiť aj prílohu č.3 (ocenené Výkazy výmery – 5x) a prílohu č.4. (vyplnenú
tabuľku – Celková cena zákazky).
10. Podmienky účasti a doklady sú nasledovné:
Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí byť oprávnený podnikať na daný predmet zákazky.
b) Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
c) U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40
ods. 6 písm. f) zákona.
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Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady:
a) Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.
Uchádzač tento doklad predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie; ak uchádzač
doklad nepredloží a nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, 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.
b) Podpísané čestné vyhlásenie - viď prílohy.
Uchádzač tento doklad predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.
c) Uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá. V prípade vylúčenia
uchádzača, dôkazné bremeno je na verejnom obstarávateľovi.
11. Kritériom na hodnotenie ponúk je: Cena.
Cena sa bude hodnotiť s DPH, ak je uchádzač platcom DPH. Ak uchádzač platcom DPH
nie je, potom sa hodnotí cena celkom, teda bez DPH.
Spôsob hodnotenia kritérií je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať najnižšiu
prijateľnú celkovú cenu za celý predmet zákazky. Poradie uchádzačov sa určí zostupným
spôsobom.
12. Prijatie ponuky:
U úspešného uchádzača bude uplatnená objednávka.
13. Verejný obstarávateľ môže pred uplatnením objednávky požiadať úspešného uchádzača o
predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác,
prípadne ďalších požadovaných dokladov podľa výzvy, ak boli predložené iba skenované
kópie v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu a nedokázal si tieto
doklady sám dohľadať.

Mgr. Marcel Čop, v.r.
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Prílohy:
1. Čestné vyhlásenie - vzor
2. Fotografie priechodov (ul. Ázijská trieda, ul. Južná trieda, ul. Ludvíka Svobodu,
ul. Národná Trieda, ul. Staničné námestie)
3. Výkaz výmer (ul. Ázijská trieda, ul. Južná trieda, ul. Ludvíka Svobodu, ul.
Národná Trieda, ul. Staničné námestie)
4. Celková cena zákazky - tabuľka
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