
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201618923

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Kvetinová výzdoba verejného obstarávateľa a starostlivosť o ňu, na stĺpy verejného osvetlenia na
určených miestach MČ - BNM

Názov:

kvety, výsadba, polievanie, kvetinová výsadba, stĺpy verejného osvetlenia

03120000-8 - Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky; 03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky,
korene, rastlinné rezky a sadenice; 77315000-1 - Výsadba; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Zabezpečenie kvetinovej výzdoby na určených miestach mestskej časti Bratislava - Nové Mesto•

Výsadba 80 kusov vegetačných nádob vo vlastníctve objednávateľa uskladnených v Bratislave•

Umiestnenie vegetačných nádob spojených s montážou, demontážou, vrátane likvidácie výsadby po vegetačnom období na
stĺpy verejného osvetlenia

•

Zabezpečenie údržby a zalievania inštalovanej kvetinovej výzdoby počas celého vegetačného obdobia•

Časové obdobie kvetinovej výzdoby - od 15.08.2016 - 20.10.2016•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

80ksVýsadba do samozavlažovacích nádob vo vlastníctve objednávateľa, s
objemom nádrže na vodu 30l

31za týždeňNutnosť polievania za týždeň

1614kusovPočet sadeníc v kruhovom kvetináči na jednom stĺpe

2218cmMuškáty nakvitnuté a dlhé aspoň

50litreŠpeciálny substrát  vysokej kvality - 1 kruhová nádoba

80gnádobaAquaholder na dno nádoby

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

dodať sadenice kvetov do nádob, výzdobu nasledujúcej
špecifikácie:

1. Dodávateľ sa zaväzuje

kvetinová výsadba bude pozostávať z okrasných kvetín pre
samozavlažovaciu nádobu

Pol. č.1

kvetináč na jednom stĺpe bude obsahovať 2
samozavlažovacie nádoby /viď príloha/

Pol. č.2

v 1 vegetačnej nádobe bude 7 - 8 kusov sadeníc -ťahavý
muškát /pelargonium peltatum/ jednej farby, /alebo iné
rastliny po dohode s objednávateľom/

Pol. č.3

v čase dodávky musia byť muškáty nakvitnuté a dlhé aspoň
18 - 22 cm

Pol. č.4

špeciálny substrát na muškáty vysokej kvality /50 l/nádoba/Pol. č.5

aquaholder na dno nádoby /80g/nádoba/Pol. č.6

dlhopôsobiace pevné hnojivo pre dobrý rast muškátovPol. č.7

namontovať, udržiavať a demontovať objednávateľovi 80 ks
samozavlažovacích nádob

Pol. č.8

zabezpečiť montáž kvetináčov podľa určenia miesta
objednávateľom

Pol. č.9
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počas vegetácie starať o kvetinovú výzdobu nasledovne:2.  Dodávateľ sa zaväzuje

zavlažovať v intervaloch podľa poveternostných podmienok
/ minimálne 1 x za 7 dní/

Pol. č.1

hnojiť tekutým hnojivom pravidelne pri každej zálievkePol. č.2

odstraňovať suché a odkvitnuté časti rastlín raz za 14 dníPol. č.3

udržiavať rastliny v dobrej zdravotnej kondícii, v prípade
odumretia rastlín obnoviť alebo doplniť stav výsadby

Pol. č.4

dodávateľ sa zaväzuje, ak z akýchkoľ. dôvodov
/vandalizmus, poveter. podmienky, choroby/ bude kvetinová
výzdoba poškodená, nahradí túto  výzdobu novou  do 24
hod., neplatí pri nepriazni počasia

Pol. č.5

nahradená poškodená výzdoba musí byť porovnateľná s
ostatnými nepoškodenými nádobami, po dohode s
objednávateľom najneskôr do 5 pracovných dní

Pol. č.6

po ukončení sezóny:3.  Dodávateľ sa zaväzuje

demontovať samozavlažovacie nádobyPol. č.1

zlikvidovať odpadPol. č.2

vyčistiť a vydezinfikovať nádobyPol. č.3

odovzdať nepoškodené nádoby na miesto určené
objednávateľom s prihliadnutím na ich bežné opotrebenie
vplyvom výsadby a počasia

Pol. č.4

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje po ukončení sezóny demontovať samozavlažovacie nádoby, zlikvidovať odpad, vyčistiť a vydezinfikovať
nádoby

Dodávateľ musí v prípade poškodenia výzdoby na vlastné náklady zabezpečiť výmenu kvetinovej výzdoby čo najskôr, najneskôr do 5
pracovných dní od  nahlásenia objednávateľom, resp. po vlastnom zistení

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Pokuta za nedodržanie uvedených osobitých požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, neposkytnutie služieb a
termínoch uvedených v objed. formulári je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verej. obstarávateľa, uvedenej v kúpnej
zmluve do 10 prac. dní. Pokutu nie je možné uplatniť pri zásahu vyššej moci, teda okolností, ktoré dodávateľ nevedel ovplyvniť, hoci
vyvinul všetko úsilie.

Nedodržanie určených osobitých požiadaviek na plnenie bude objed. považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto
zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku
neprijme a odstúpi od zmluvy

Dodávateľ je zodpovedný za škodu v plnom rozsahu, ktorá vznikne porušením záväzku zo zmluvy, ak je preukázané, že túto škodu
spôsobil on, či jeho subdodávateľ úmyselne alebo priamo. Dodávateľ nie je zodpovedný za spôsobenú škodu treťou stranou, teda
tzv. vyššou mocou, ktorú aj napriek svojmu všetkému vyvinutému úsiliu nemohol odvrátiť.

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý nemá
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:
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počet kvetináčov určených na kvetinovú výsadbu

80,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

Čas / lehota plnenia
zmluvy:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 11800,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Zmluva o poskytovaní služieb

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

100

Cena s DPH

Váha:

Hodnotiace kritérium:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 3.8.2016 13:45:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 27.7.2016 13:59:25

15.8.2016 13:48:00 - 20.10.2016 13:49:00

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

3.8.2016 14:00:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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