Vrbové, 18.06.2014

VÝZVA na predkladanie ponúk
v Prieskume trhu na dodanie tovaru - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 9, odst.9

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto obstarávateľského subjektu

Názov verejného obstarávateľa: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
Adresa organizácie:

Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové

Zastúpená:

Ing. Alica Miklášová

IČO:

36084166

DIČ:

2021528630

Kontaktná osoba:

Ing. Alica Miklášová

Zapísaná v:

Registri neziskových organizácií Okresného úradu v Trnave pod číslom:
OSV/NO/15/2000

Tel.:

+421 33 7791602, +421 904 959 626

e-mail:

ddklas@mail.t-com.sk

web:

www.domovklas.sk

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru a s tým súvisiace poskytnuté služby – Rekonštrukcia
kotolne v DD a DSS Klas n.o.
Hlavné miesto dodania tovaru:
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové

NUTS kód: SK 021 Trnavský kraj
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II. OPIS

ZÁKAZKY

II.1 Stručný opis zákazky:
Predmetom tohto Prieskumu trhu je vypracovanie cenovej ponuky na dodanie tovaru a s tým
súvisiace poskytnuté služby – rekonštrukcia kotolne v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb
Klas n.o. Ide o komplexnú výmenu pôvodných kotlov a príslušenstva s tým súvisiaceho a celkovú
modernizáciu plynovej kotolne v zariadení sociálnych služieb tak, aby bola dosiahnutá úspora spotreby
plynu, jednoduchá a spoľahlivá manipulácia a tiež záruka vysokej kvality nového zariadenia.
Súčasťou ceny dodania tovaru je aj vypracovanie projektovej dokumentácie, demontáž pôvodného
vybavenia kotolne, odborné revízie a vykurovacie skúšky a zaučenie personálu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu pri zmene podmienok, ktoré nastali po
zverejnení výzvy a oslovení vybraných uchádzačov.
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby - Gustáv Škodáček, mobil 0908 122 578 v pracovné
dni, od 9,00 – 11,00 hod

Špecifikácia
-

Kotol kondenzačný 3 ks s výkonom á 43 kW
Dymovody
Regulácia
Odkaľovacie zariadenie
Zariadenie na úpravu vody

Záujemca je povinný cenovú ponuku predložiť na základe osobnej obhliadky kotolne a vypracovania
návrhu technického riešenia.
Dodanie predmetu Prieskumu trhu uskutoční úspešný uchádzač, na základe uzatvorenia Kúpnej
zmluvy na dodanie tovaru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude cenová ponuka zaslaná do Prieskumu
trhu.
II.2 Predpokladaná hodnota, podľa aktuálnych cien na internetovom prehliači je ku dňu vyhlásenia a
uverejnenia výzvy do 19 990,00 € bez DPH. Kúpna cena za dodanie tovaru bude hradená formou
splátkového kalendára štvrťročne s celkovým počtom 7 splátok, pričom prvá splátka bude uhradená do
30 dní od vystavenia faktäry za dodanie zákazky a posledná splátka do 30.6.2016.

Predloženie a vypracovanie cenovej ponuky
II.3 Možnosť predloženia ponuky: Cenová ponuka sa musí predložiť na celý predmet zákazky. Žiadne
dodatky k uzatvorenej zmluve s úspešným uchádzačom nebudú akceptované.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
II.4 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku okrem dokladov predkladaných
v českom jazyku.
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Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
II.5 Doklady o osobnom postavení podľa § 26 – výpis z Obchodného registru, alebo z iného registru
o oprávnení dodávať tovar. V prípade predloženia v cudzom jazyku je nutný preklad do slovenského
jazyku, okrem dokladov predloženým v českom jazyku.
II.6 Obchodné podmienky – návrh Kúpnej zmluvy zákazky na dodanie tovaru podľa Prílohy č. 1 k tejto
Výzve. Návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
II.7 Návrh na plnenia kritérií, t. j. ponúkaná cena, podľa Prílohy č. 2 k Výzve.
II.8 Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača o platení /neplatení DPH

Predloženie ponuky:
Cenová ponuka bude doručená v zalepenom papierovom obale a bude mať uvedené tieto náležitosti:
Adresu verejného obstarávateľa: Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o., Nám. sv.
Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové
Adresu uchádzača, ktorý podáva cenovú ponuku
Označenie zásielky informáciou „Originál „ alebo „ Kópia „
Označenie heslom: „ Prieskum– Rekonštrukcia kotolne – Neotvárať „
Verejný obstarávateľ odporúča doručiť cenovú ponuku v jednom veľkom papierovom obale, v ktorom
budú vložené dve papierové obálky. Jedna označená ako „ Originál“, v ktorej budú vložené platné
doklady v originálnom vyhotovení alebo notársky overené. Doklady budú spojené v nerozoberateľnom
tvare tak, aby sa doklady nedali vyberať alebo dodatočne vkladať. Doklady vyhotovené v cudzom
jazyku, musia byť preložené do slovenského jazyku, okrem dokladov predkladaných v českom jazyku.
Druhá obálka bude označená ako „ Kópia „ a budú v nej kópie všetkých dokladov, vložených do obálky
označenej ako „ Originál“.

II.9 Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: do 04.07.2014
Čas:

do 15.00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu, uvedenú v bode I. tejto výzvy.
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2014.
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Podmienky otvárania obálok s ponukami:
Dátum: 07.07.2014
Čas:

15,00 hod.

Miesto otvárania obálok a následné vyhodnotenia ponúk:
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o., Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové
Podmienky vyhodnotenia cenových ponúk:
Dátum: 07.07.2014
Čas: 15,30 hod.

III. ÚČASŤ NA OTVÁRANÍ OBÁLOK
Uchádzači, ktorí predložia cenové ponuky do Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť otvárania obálok
s cenovými ponukami.

IV. PODMIENKY ÚĆASTI
IV.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Uchádzač na splnenie podmienok účasti týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 26, predloží
doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať rovnaký alebo podobný tovar, ktorý je predmetom tohto Prieskumu
trhu.
Dokladom o osobnom postavení je predloženie platného výpisu zo Živnostenského alebo
Obchodného registru, iného registru alebo iného dokladu o oprávnení dodávať tovar. Ak bude doklad
predkladaný v cudzom jazyku, je povinnosťou ho preložiť aj do slovenského jazyka, okrem dokladov
predkladaných v českom jazyku.

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
V.1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v cenovej ponuke ponúkne najnižšiu cenu v € bez
DPH, podľa § 35, odst.1, písm. b). zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Ponúkaná cena za dodaný tovar a s tým súvisiace poskytnuté služby – rekonštrukcia
kotolne v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb Klas n.o. bude hodnotená podľa
nasledovných kritérií:
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Návrhy na hodnotiace kritériá

Maximálny
počet
za najvýhodnejšie plnenie

1. Ponúkaná cena

Max. 100 bodov, za najnižšiu cenu

bodov

VI. Uzavretie zmluvy
VI.1 Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu najskôr po uplynutí troch dní od
oznámenia výsledku o úspešnosti alebo neúspešnosti zúčastneným uchádzačom.

VI. 2 Podmienky týkajúce sa zmluvy
Miesto a termín dodania tovaru:
Miestom dodania tovaru je kotolňa v budove Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Klas n.o., Nám.
sv. Cyrila a Metoda 6/8, Vrbové
Termín dodania tovaru - do

2 mesiacov od podpisu Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom
a vystavenia objednávky na predmet plnenia.
Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru v súlade s § 409, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.
Kúpna zmluva sa uzatvorí na dobu určitú, s predpokladaným ukončením termínu dodávky do 2
mesiacov od jej účinnosti. Predpokladaný začiatok – august 2014 a predpokladané ukončenie zmluvy
október 2014.
Návrh Kúpnej zmluvy ( KZ) je povinnou prílohou č. 1 k tejto Výzve a uchádzač je povinný podpísanú
originálnu KZ v 2-och vyhotoveniach vložiť do cenovej ponuky s obálkou označenou ako „ Originál“
a v 2-och vyhotoveniach s kópiami Kúpnych zmlúv do obálky označenej ako „Kópia „.
Zdôrazňujeme, že Návrh Kúpnej zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný !
Dátum zverejnenia výzvy na web stránke Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Klas
n.o. www.klasvrbove.sk je dňa 18.06.2014.
Ing. Alica Miklášová
riaditeľka DD a DSS Klas n.o.
Súčasťou Výzvy sú: Príloha č. 1 Kúpna zmluva na dodanie tovaru
Príloha č. 2 Návrh naplnenie kritérií ( návrh ponúkanej ceny v cenovej ponuke )
Príloha č. 3 Vyhlásenie uchádzača o platení /neplatení DPH
5

Príloha č. 1:
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., a§ 3, ods.2
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

medzi odberateľom:
Obchodný názov:

Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.

Adresa organizácie:

Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 922 03 Vrbové

Zastúpená:

Ing. Alica Miklášová

IČO:

36084166

DIČ:

2021528630

Kontaktná osoba:

Ing. Alica Miklášová

Zapísaná v:

Registri neziskových organizácií Okresného úradu v Trnave pod číslom:
OSV/NO/15/2000

Tel.:

+421 33 7791602, +421 904 959 626

e-mail:

ddklas@mail.t-com.sk

web:

www.domovklas.sk

a

dodávateľom:
Obchodné meno:
Zapísaný:
Sídlo:
Zastúpenom:
IČO:
DIČ:
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IČ DPH:
Bankové spojenie a číslo účtu:

Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu na dodanie tovaru (ďalej len „Zmluva“)
I. Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je dodanie tovaru a s tým súvisiace poskytnuté služby – Rekonštrukcia kotolne v DD
a DSS Klas n.o.
Špecifikácia predmetu Zmluvy:
-

Kotol kondenzačný 3 ks s výkonom á 43 kW
Dymovody
Regulácia
Odkaľovacie zariadenie
Zariadenie na úpravu vody
II. Miesto plnenia a termín plnenia



Miesto plnenia tejto Zmluvy je Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o., Nám. sv. Cyrila a
Metoda 6/8, Vrbové.



Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť služby s tým súvisiace po podpise tejto Zmluvy do 2
mesiacov od jej účinnosti.

III. Dodaná dokumentácia k predmetu Zmluvy
Dodávateľ je povinný k dodanému tovaru a poskytnutým službám s tým súvisiacim priložiť faktúru s kúpnou cenou
a Dodací list. Tiež je povinný predložiť odberateľovi záručný list na predmet dodávky, všetky revízne správy,
potvrdenia o vykonaní predpísaných technických skúškach a potvrdenie o zaškolení personálu.
Tieto doklady budú dodané v 2 vyhotoveniach (jeden originál a 1 kópia).

IV. Povinnosti dodávateľa


Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.



Zodpovedá za úplnosť a špecifikáciu dodaného tovaru a služieb s tým súvisiacich a dodržanie
dohodnutého termínu dodania.
.
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V. Povinnosti odberateľa
Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar uvedený v čl. I. Zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

VI. Cena za predmet Zmluvy


Cena za dodaný tovar a poskytnuté služby s tým súvisiace je stanovená dohodou, v súlade s § 3 zákona
č.18/1996 Z.z.

o cenách, v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z., a je vo výške ......................................€ bez DPH,
20 % DPH vo výške ...........................€, Cena s DPH .................................€,
slovom ……………………………………………………..............................................................€,
alebo Konečná cena..................................€,slovom ...........................................................€.


Súčasťou ceny dodania tovaru je aj vypracovanie projektovej dokumentácie, demontáž pôvodného
vybavenia kotolne, odborné revízie a vykurovacie skúšky a zaučenie personálu.

VII. Platobné podmienky


Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za dodávku tovaru bude hradená formou splátkového kalendára
štvrťročne s celkovým počtom splátok – 7, pričom prvá splátka bude uhradená do 30 dní od vystavenia
faktäry za dodanie zákazky a posledná splátka do 30.6.2016.



Dodávateľská faktúra bude vystavená po dodaní tovaru a zrealizovaní služieb s tým súvisiacich
dodávateľom a prebratí odberateľom.



Faktúra musí mať všetky predpísané náležitosti vrátane prílohy – splátkový kalendár podpísaný obidvomi
zmluvnými stranami a musí byť vystavená v 2 vyhotoveniach, jeden originál a jedna kópia.

VIII. Zodpovednosť za chyby


Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť službu odberateľovi bez chýb, podľa špecifikácie uvedenej v cenovej
ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.



Zjavné chyby predmetu zmluvy je odberateľ povinný reklamovať ihneď po poskytnutí služby dodávateľovi.



Dodávateľ je povinný zistené chyby bezodplatne opraviť.



Dodávateľ poskytne záruku na predmet Zmluvy odberateľovi podľa slovenského Obchodného zákonníka.
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IX. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania úhrady faktúr nie sú dohodnuté.

X. Odstúpenie od zmluvy
Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nezíska na plnenie predmetu zmluvy plánované zdroje.

XI. Ďalšie dojednania


Zmluva je vyhotovená v 2 originálnych vyhotoveniach, pričom odberateľ obdrží 1 vyhotovenie a dodávateľ
1vyhotovenie.



Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.



Pre túto zmluvu platia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

V ..................................... dňa .......................

.....................................................................
Dodávateľ

V ............................................ dňa ......................

............................................................................
Odberateľ
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Príloha 2

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Názov alebo obchodné meno uchádzača: ......................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača: .............................................................................................................................
IČO: ..................................., IČ DPH: ………………………………, Tel.: ……………………………….................
FAX. .............................................. Webové sídlo: .............................................................................................
e-mail: .............................................................................................................

Názov dodaného tovaru
Rekonštrukcia kotolne v DD a DSS Klas n.o.

KRITÉRIUM – „CENA“

Navrhovaná cena

- na predmet zákazky ako celok:

bez DPH v €

Navrhovaná cena
s DPH v €

Konečná cena
v €

Celková cena uchádzača:
-

u platiteľa DPH – celková cena s DPH
...............................................v €

z toho DPH ............................v €
-u neplatiteľa DPH – konečná cena
............................................v €

V .................................... dňa.................

................................ ........................
Uchádzač, podpis a pečiatka
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Príloha 3

Vyhlásenie uchádzača o platení/neplatení DPH

Ja, dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že som/nie som platcom DPH 1.

V ............................................... dňa .......................

.........................................................

podpis uchádzača

1) Nehodiace sa vyškrtne

11

