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Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Dodávka a montáž ochranných sietí proti holubom.“

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. )⃰
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek malého rozsahu, Vaša
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Ing. Zuzana Madárová,
0948 352 439, zastupca@pscentrum.sk
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu zastupca@pscentrum.sk, alebo
osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Dodávka a montáž ochranných sietí proti holubom.“ do
podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 08.10.2019 do 12,00 hodiny.
Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá bude následne
doručená vybranému záujemcovi.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

S pozdravom
Mgr. Beáta Horváthová
riaditeľka
)⃰

nehodiace sa škrtnite
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Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady
(zákazka malého rozsahu)
„Dodávka a montáž ochranných sietí proti holubom.“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM

IČO:

31996361

DIČ:

2020793797

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová – referát VO

2.

tel.:

+421 948 352 439

e-mail:

zastupca@pscentrum.sk

Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Dodávka a montáž ochranných sietí proti holubom.“
3.

Podrobný popis predmetu zákazky
CPV kód
Hlavný predmet:

34928120-5

Komponenty prekážok

Doplnkový predmet:

34928310-4

Bezpečnostné oplotenie

39540000-9

Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina

6000000-8

Doprava

Druh: tovar a služba
Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný:
Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany proti holubom na budove Zariadenia núdzového
bývania. Permanentným hniezdením holubov a iných vtákov na balkónoch budovy sa trusom
znehodnocuje objekt. Holubí trus spôsobuje narušenie častí budovy, ničí estetický vzhľad budovy,
môže byť zdrojom alergických ochorení, pľúcnych ochorení a mnohých parazitov. Je nevyhnuté
vtákom úplne zabrániť v prístupe najmä mechanickými zábranami. Návrh technológií a špecifikácia
prvkov na ochranu proti nežiaducemu vtáctvu je uvedený následne. Jednotlivé navrhnuté
technológie si vyžadujú pravidelnú (aspoň 1x za 2 roky) údržbu a doladenie inštalovaných
systémov.
Dodávka a montáž ochranných sietí proti vtáctvu a holubom v množstve: 19ks.
Siete priehľadné a vzdušné typu:
1. nylonová uzlová sieť – transparentná, hrúbka nite 0,6 mm, veľkosť oka 30 x 30 mm alebo
50 x 50 mm
alebo
2. polyetylenová uzlová sieť , hrúbka nite 1,0 mm, veľkosť oka 20 x 20 mm alebo 50 x 50 mm
.

Rozmery siete cca dĺžka: 3,4m a výška 2,6m.

Siete musia byť upevnené v nerezovom alebo hliníkovom ráme. Kotviace prvky musia byť
z nehrdzavejúceho materiálu.
Uchádzačom navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta :
•

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH,

•

DPH v EUR,

•

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.

Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky
uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Do ceny jednotlivých položiek je potrebné
zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu zákazky – montáž jednotlivých prvkov,
náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a
dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich
používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), drobné a
pomocné materiály, montáž, údržbu aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a
údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie,
individuálne odskúšanie, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, a
ochrany životného prostredia.
4.

Miesto dodania: Zariadenie núdzového bývania, Adlerova 4, 040 22 Košice

5.

Trvanie zmluvy do: 31.12.2019

6.

Lehota dodania od uzavretia zmluvy: 14 dní

7.

Jazyk ponuky: slovenský

8.

Obsah ponuka:




Oprávnenie na podnikanie
Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO
Cenová ponuka

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu verejného obstarávateľa pre rok 2019. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu
zákazky.

