Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9
Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky: „Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Milan Lesňák – starosta mestskej časti
IČO: 00690996
DIČ: 2020761556
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lesňák
Telefón/Fax: 0918 630 122
E-mail: starosta@kosickanovaves.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)
32562100-1 – Káble s optickým vláknom na prenos informácií
NUTS kód: SK042
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)
Umiestnenie:
1. Kamera - Stĺp VO Agátová ul., pri futbalovom štadióne FK Košická Nová Ves
Body napojenia a spôsob ukončenie:
 Kamera- Stĺp VO Agátová ul., pri futbalovom štadióne, FK Košická Nová Ves,
Košice – ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom(SM 9/1310µm)
 MsP Košice - Oddelenie ochrany objektov, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom(SM 9/1310µm)
2. Kamera - Stĺp rozhlasu MČ Košická Nová Ves, Poľná ul., objekt bývalej
ZŠ Poľná 1
 Kamera Stĺp rozhlasu MČ Košice – Košická Nová Ves, Poľná ul. Objekt bývalej
ZŠ Poľná 1, Košice – ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom(SM
9/1310µm)
 MsP Košice- Oddelenie ochrany objektov, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice ukončenie optickým patchcordom 2xLC konektorom(SM 9/1310µm)
 Bližšia špecifikácia viď. Príloha č. 1
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4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH):
432,00 Eur bez DPH/kalendárny rok (slovom: štyristotridsaťdva EUR)
5. ZÁKLADNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY:
 Miesto dodania tovaru: Miestny úrad, Mliečna 1, 040 14 Košice
 Lehota na dodanie predmetu zákazky: 30 dní
Splatnosť faktúr: 30 dní
6. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:
Do: 29/10/2015 Do: 12:00 hod.

7. STANOVENIE CENY:
 Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovarov. Cenu
je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality.
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
 Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku bez DPH: 36,- €/mesiac za
jeden prípojný bod

8. POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:

je jednoetapový

9. PREDKLADANIE DOKLADOV A PONUKY:
a) Pri jednoetapovom postupe:
Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky – príloha č. 2 a doručiť ju verejnému obstarávateľovi
v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, spisového čísla s
označením – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Miestny úrad v Košickej Novej Vsi, Mliečna 1, 040 14
Košice. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu
alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku uchádzač zašle spolu
s dokladmi, ak sú požadované. Ponuky zaslané po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady
nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude
spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy,
takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
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10. PODMIENKY ÚČASTI SÚ NASLEDOVNÉ:
Podmienky účasti sú nasledovné:
1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovaný tovar.(výpis z obchodného
registra, živnostenský list..)
2. Platný certifikát – oskenovaný
3. Čestné prehlásenie s uvedeným názvom firmy a kontaktom na zodpovednú osobu
odberateľa
11. PRIJATIE PONUKY
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade s
výzvou a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s výzvou
alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve
uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v
stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude
vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou
obdobným postupom.
U úspešného uchádzača bude uplatnená objednávka.
12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky na dobu 36 mesiacov.
13. PREDKLADANIE PONÚK
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, alebo
ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením:
• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
• „NEOTVÁRAŤ“
• Heslo: „Prenájom páru nenasvieteného optického vlákna (dark fiber)“
Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne): Mestská časť Košice Košická Nová Ves Mliečna č.1 , 040 14 Košice - Košická Nová Ves, Slovenská republika.
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač
nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet
zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a
nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie
ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného
obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného
obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou
podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa
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14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu, alebo
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Vypracoval: Ing. Milan Lesňák
Dňa: 22.10.2015
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu
a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v
ponuke.

____________________________
Ing. Milan Lesňák
Starosta
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