MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. RMM 4180/2013-Li
Vybavuje : Ingrid Ličková
033/7765463

v Piešťanoch dňa
27. 09. 2013

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní )

Výzva
na predkladanie ponúk na dodanie tovaru: „Sporáky pre MŠ na ul. Považská, 8. mája 2,
Zavretý kút a A. Dubčeka v Piešťanoch“ pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o
verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať prostredníctvom elektronickej aukcie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Ing. Remom Cicuttom, primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel.č: 0337765462
a fax: 0337765444
e-mail: ingrid.lickova@piestany
2. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž plynových sporákov kombinovaných
štvorhorákových s elektrickou rúrou 2/1 v nerezovom prevedení pre Materskú školu na
Považskej ul., Piešťany – 1 ks, pre Materskú školu v Zavretom kúte, Piešťany – 1 ks, pre
Materskú školu na ul. 8. mája č. 2, Piešťany – 1 ks a pre Materskú školu na ul. A. Dubčeka,
Piešťany – 1 ks vrátane príslušenstva pre všetky sporáky. Podrobnejší rozpis predmetu
zákazky je uvedený v bode 4. tejto výzvy.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Materská škola, Považská ul. č. 1, 921 01 Piešťany
Materská škola, ul. 8. mája č. 2, 921 01 Piešťany
Materská škola, ul. Zavretý kút č. 6, 921 01 Piešťany
Materská škola, ul. A. Dubčeka č. 11, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
4.1. Materská škola, Považská ulica, Piešťany
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane
pripojovacieho vodiča – 1 ks
štvorhorákový s el.rúrou 2/1 , 4 x horák
výkon rúry min: 6 kW,
rozmer min:800x700x870
napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)
výkon plynu min: 24 kW
Prívod elektriny káblom CYKY 5x2,5mm dĺžka vloženým do žľabu D+M, 16 bm, D+M,
uzemnenie
Istič trojfázový 3 x 16A, 1 ks, D+M
Vypínač spor. na povrch 3x 20 A, 1 ks, D+M
Pripojovacia hadica na plyn 1 ks, D+M
Dodávka dokladu o vykonaní odbornej prehliadky
4.2. Materská škola, ulica Zavretý Kút, Piešťany
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane
pripojovacieho vodiča – 1 ks
výkon rúry min: 6 kW
rozmer min:800x900x870
napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)
výkon plynu min:28kW
Prívod elektriny káblom CYKY 5x2,5mm dĺžka vloženým do žľabu D+M -30 bm, D+M,
uzemnenie
Istič trojfázový 3 x 16A 1 ks, D+M
Vypínač spor. na povrch 3x 20 A , 1 ks, D+M
Pripojovacia hadica na plyn 1 ks, D+M
Dodávka dokladu o vykonaní odbornej prehliadky
4.3. Materská škola, ulica 8. Mája č. 2, Piešťany
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s elektrickou rúrou 2/1 – nerez,
pripojovacieho vodiča – 1 ks

vrátane

výkon rúry min: 6 kW
rozmer min:800x900x870
napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)
výkon plynu min:28kW
Prívod elektriny káblom CYKY 5x2,5mm dĺžka vloženým do žľabu D+M -12 bm, D+M,
uzemnenie
Istič trojfázový 3 x 16A 1 ks, D+M
Vypínač spor. na povrch 3x 20 A , 1 ks, D+M
Pripojovacia hadica na plyn 1 ks, D+M
Dodávka dokladu o vykonaní odbornej prehliadky

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

4.4. Materská škola, ulica A. Dubčeka, Piešťany
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane pripojovacieho
vodiča – 1 ks
štvorhorákový s el.rúrou 2/1 , 4 x horák
výkon rúry min: 6 kW,
rozmer min:800x700x870
napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)
výkon plynu min: 24 kW
Prívod elektriny káblom CYKY 5x2,5mm dĺžka vloženým do žľabu D+M, - 10 bm, D+M,
uzemnenie
Istič trojfázový 3 x 16A, 1 ks, D+M
Vypínač spor. na povrch 3x 20 A, 1 ks, D+M
Pripojovacia hadica na plyn 1 ks, D+M
Dodávka dokladu o vykonaní odbornej prehliadky
4.5. Plech GN 2/1 nerez, rozmer: 650x530x20 mm - 4 ks
( ako príslušenstvo ku každému sporáku )
4.6. Plech GN 2/1 nerez, rozmer: 650x530x40 mm – 4 ks
( ako príslušenstvo ku každému sporáku )
4.7. Plech GN 2/1 nerez, rozmer: 650x530x65 mm- 4 ks
( ako príslušenstvo ku každému sporáku )
5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):

12.000,00 €

6. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje
predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
7. Spôsob tvorby ceny:
7.1. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných
strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
vykonáva a cena bude špecifikovaná ako záväzná a maximálna.
7.2. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných
položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba
DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
7.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
7.4. Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady
na predmet zákazky a primeraný zisk.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

9. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a/

dňa 09. 10. 2013 o 16.30 hod.

b/

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese do podateľne s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Sporáky pre MŠ na ul. Považská, 8. mája 2, Zavretý kút a A. Dubčeka v Piešťanoch“.
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača.

c/
d/

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
10.1. Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta
Piešťany pre rok 2013 vyčlenených na predmetnú zákazku.
10.2. Uchádzač/predávajúci vystaví faktúru na dohodnutú cenu po dodaní predmetu zmluvy
na miesto určenia a po písomnom prevzatí oprávnenou osobou verejného
obstarávateľa/kupujúceho. Súčasťou faktúry bude dodací list s rozpisom dodávky
podľa
ponuky
potvrdený
uchádzačom/predávajúcim
a verejným
obstarávateľom/kupujúcim. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia
faktúry verejnému obstarávateľovi/kupujúcemu.
10.3. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi.
10.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Obhliadka miesta dodania zákazky:
11.1. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta dodania požadovaného predmetu
zákazky, si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou
zodpovednou za vykonanie obhliadky prípadne bližšie informácie o zákazke poskytne:
Ing. Igor Kováč tel. č. 033/7765463, e-mail: igor.kovač@piestany.sk alebo Ingrid
Ličková tel. č. 033/7765463, e-mail: ingrid.lickova@piestany.sk v pracovných dňoch
od 8.00 hod. do 14.30 hod.
12. Obsah ponuky:
12.1.Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých
požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s
kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie
kritéria na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 k tejto výzve).
12.2. Doklad o oprávnení dodávať tovar alebo platné potvrdenie Úradu verejného
obstarávania, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
12.5. Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade
bodom 7.
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
13.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

( vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru dodá
vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek)
13.2. Komisia pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
13.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, budú súčasne vyzvaní
elektronickými prostriedkami na predloženie nových cien, upravených smerom nadol za
účelom zostavenia ponúk automatizovaným vyhodnotením. Výzva na účasť
v elektronickej aukcii bude obsahovať príslušné ustanovenia § 43 ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní najmä všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia elektronickej
aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie ( termíny zadávacieho kola e-aukcie
a termíny súťažného kola ). Ďalšie informácie budú uverejnené v pozvánke a v
pravidlách on-line elektronických výberových konaní.
13.4. Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom zaslaná e-mailom na
adresu, ktorú uvedú vo svojej ponuke.
13.5. Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si
uchádzači zobrazia cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky bude
uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň
– predmetom on-line výberového konania budú nasledovné položky:
kód položky

názov položky

merná jednotka množstvo

UPOZORNENIE – ceny za 1 mernú jednotku
zadávajte v EUR vrátane DPH
001

002

003

004

005

Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s
elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane pripojovacieho
vodiča pre MŠ Považská ulica, Piešťany
ks
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s
elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane pripojovacieho
vodiča pre MŠ ulica Zavretý Kút, Piešťany
ks
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s
elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane pripojovacieho
vodiča pre MŠ ulica 8. Mája č. 2, Piešťany
ks
Plynový sporák kombinovaný 4 x horák s
elektrickou rúrou 2/1 – nerez, vrátane pripojovacieho
vodiča pre MŠ ulica A. Dubčeka, Piešťany
ks
Plech GN 2/1 nerez, rozmer: 650x530x20 mm
( ako príslušenstvo ku každému sporáku )

1,00

1,00

1,00

1,00

ks

4,00

006

Plech GN 2/1 nerez, rozmer: 650x530x40 mm
( ako príslušenstvo ku každému sporáku )

ks

4,00

007

Plech GN 2/1 nerez, rozmer: 650x530x65 mm
( ako príslušenstvo ku každému sporáku )

ks

4,00
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13.6. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde
víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
13.7. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom
mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom
mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru nevytvára nárok na uplatnenie
náhrady škody.
13.8. Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi vytlačený, potvrdený a uchádzačom podpísaný protokol o účasti vo
výberovom konaní, ktorý bude súčasťou zmluvy.
14.

Ostatné informácie

14.1. Verejný obstarávateľ požaduje záručná dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu
zmluvy verejným obstarávateľom/kupujúcim.
14.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,
elektronickú aukciu zrušiť v jej priebehu alebo aj po jej ukončení, pripadne vyhlásiť
ďalšie kolo. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek
zmeny.
14.3. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky
14.4. Lehota viazanosti ponúk:

30. 11. 2013

Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
Prílohy:
1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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