Váš list č./ zo dňa:

Naše číslo:
370/204/2018/1/1336 /Kuč

Vybavuje/tel.:
Mgr. Kučerová

Trnava
13.11.2018

Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu dodávateľa tovaru
na predmet zákazky:
„Prenájom

chladiaceho zariadenia pre Mestský zimný štadión v Trnave“

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a so Smernicou k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZ MT
( § 117 ZVO - Zákazka s nízkou hodnotou - Tovary )

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan
IČO:
00 598 135
Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Kučerová - technický úsek
Telefón:
+421 33 3236 437
Fax:
+421 33 5936 241
Elektronická pošta:
anna.kucerova@skasz.trnava.sk
Internetová adresa:
www.skasz.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
2.1/ - Predmetom zákazky je:
Prenájom chladiaceho zariadenia pre Mestský zimný štadión v Trnave
2.2/ - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 42123300-0
2.3/ - Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je prenájom 1 kusa vzduchom chladeného chladiča kvapaliny pre potreby
Mestského zimného štadióna v Trnave na obdobie: Január - Apríl /2019.
2.4/ - Cena za predmet zákazky musí zahŕňať:
- dodávku a montáž nového chladiaceho zariadenia a jeho pripojenie na existujúci chladiaci systém
zimného štadióna,
- uvedenie do prevádzky, vrátane tlakovej skúšky zariadenia,
- uzemnenie zariadenia,
- pravidelnú údržbu vyškolenými a kvalifikovanými pracovníkmi dodávateľa počas doby prenájmu,
- odborné zaškolenie obslužného personálu obstarávateľa,
- demontáž a prepravu zariadenia po ukončení nájmu,
2.5/ - Popis zariadenia:
Chladiace zariadenie bude slúžiť na chladenie vody, pričom každá jednotka má dva samostatné
tlakové systémy obsahujúce kompresor, vzduchom chladené špirály kondenzátoru, nádobu chladiča a pripojovacie medené potrubie. Každý systém obsahuje plynné a kvapalné chladivo pod
tlakom.
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2.6/ - Požiadavky na chladiace zariadenie:
Typ chladiaceho zariadenia: YORK YCAJ alebo ekvivalent.
Technológia:
- uzatvorený okruh
- izolované potrubie
- chladiaca kvapalina - voda
- dĺžka potrubia - 10 m
- požadovaný pracovný tlak - 1,6 Bar

Chladiaca jednotka:
- vzduchom chladené kondenzátory
- axiálne ventilátory
- vonkajšie umiestnenie jednotiek
- neagresívne prostredie
- požadovaný chladiaci výkon - 750 kW
- požadovaný prietok chladiacej kvapaliny - 7 000 l/h
- vstupná teplota - 23°C
- výstupná teplota - 17°C
- max. teplota okolia - 35°C
- požiadavka na hlučnosť - 80 dB
- požiadavka na využitie odpadového tepla - nie
- požadovaný systém riadenia - nie
- požadované príslušenstvo a doplnky - nie
Poznámka:
Všetky použité technické špecifikácie a charakteristiky, ktoré sú definované formou odkazu na konkrétny typ
výrobku, značku a pod., sú použité ako príklad a je možné použiť aj „ekvivalentné“ požadované prvky.

3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
3.1/ - Mestský zimný štadión v Trnave, Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava
4. Lehota realizácie predmetu zákazky:
4.1/ - Lehota realizácie sa predpokladá v termíne:
prevádzky.

Najneskôr do 1. januára /2019 vrátane uvedenia do

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
5.1/ - Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte SKaŠZ MT na rok:
2019, pričom fakturácia bude prebiehať v zmluvne dohodnutých mesačných splátkach.
6. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:
6.1/ - Výzva na predloženie ponuky
6.2/ - Krycí list ponuky ( Príloha 1 )
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
7.1/ - Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon cenách.
Navrhovaná cena bude v mene euro.
7.2/ - Cenu za predmet zákazky tvorí celková suma za prenájom ( vrátane montáže a demontáže chladiaceho zariadenia ). Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady
súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, teda aj tie, ktoré nie sú vyslovene popísané, ale ktoré
logicky vyplývajú z predmetu zákazky a charakteru prác s tým spojených.
7.3/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
7.3.1/ - navrhovaná cena bez DPH
7.3.2/ - sadzba DPH a výška DPH
7.3.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH

7.4/ - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne na túto skutočnosť
v ponuke upozorní.
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8. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
8.1/ - Krycí list ponuky ( podľa prílohy 1 - podpísaný štatutárnym orgánom )
9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1/ - Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale. Vonkajší obal musí obsahovať:
9.1.1/ - adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy,
9.1.2/ - obchodné meno a adresu sídla uchádzača alebo miesta podnikania,
9.1.3/ - označenie: „Prenájom chladiaceho zariadenia pre MZŠ - NEOTVÁRAŤ“
9.2/ - Ponuku doručí uchádzač v lehote na predkladanie ponúk osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 10. tejto výzvy.
9.3/ - Lehota na predkladanie ponúk je do: 23.11.2018 do: 13:00 hod.
10. Miesto predloženia ponuky:
10.1/- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, 917 01 Trnava.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
11.1/- Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena vrátane DPH.
11.2/- Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky uvedený v krycom liste ponuky.
12. Komunikácia a dorozumievanie:
12.1/- Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
sa bude uskutočňovať písomnou formou zasielanou výlučne elektronickými prostriedkami e-mailová adresa uvedená v bode 1. tejto výzvy.
13. Obchodné podmienky:
13.1/ - S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o prenájme zariadenia podľa
§ 721 a nasl. OZ a § 663 nasl. OZ medzi zmluvnými stranami.
13.2/ - Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavok nebude poskytnutý.
13.3/ - Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
13.4/ - Vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky.
13.5/ - Zmluva o prenájme zariadenia nadobudne platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://sprava.trnava.sk .
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
14.1/ - Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje realizovať predmet zákazky v rozsahu špecifikovanom v krycom liste, ktorý sú súčasťou tejto výzvy.
14.2/ - Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať fyzickú obhliadku predmetného miesta
za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom a možnosti získať informácie
potrebné pre vypracovanie ponuky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
môžu túto vykonať po dohode s p. Martinom Michaličkom ( mobil: 0910 661 207 ).
14.3/ - Každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
14.4/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena bude vyššia ako limit v
zmysle § 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
14.5/ - V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky, verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako ďalší v
poradí.
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14.6/ - Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/
2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku.
14.7/ - Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky podľa § 117 ( zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami ) nie je možné podať
námietku
Dátum: 13.11.2018

......................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava

Prílohy :  Krycí list ponuky - ( Príloha 1 )
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Príloha č. 1

KRYCÍ LIST PONUKY
Prenájom chladiaceho zariadenia pre Mestský zimný štadión v Trnave
1. Uchádzač:
názov:
adresa:
štatutár (i):
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
telefón:
mobil:
e-mail:

2. Cenová ponuka:
2.1/ - Uchádzač uvedie cenu za celý predmet zákazky:

MZŠ v Trnave

bez DPH

20% DPH

s DPH

( eur )

( eur )

( eur )

/na dve desatinné miesta/

Prenájom chladiaceho zariadenia za 1 mesiac
Cena zahŕňa:
Dodávku a montáž nového chladiaceho zariadenia a jeho pripojenie na
jestvujúci chladiaci systém zimného štadióna, uvedenie do prevádzky,
vrátane tlakovej skúšky zariadenia, uzemnenie zariadenia, pravidelnú
údržbu vyškolenými a kvalifikovanými pracovníkmi dodávateľa počas
doby prenájmu, odborné zaškolenie obslužného personálu obstarávateľa, demontáž a prepravu zariadenia po ukončení nájmu.

3. Prehlásenie:
Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, definovaným podmienkam porozumel a s dodaním
predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.
Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť ponuky sú úplné a pravdivé.
Dátum: .........................

.........................................
pečiatka a podpis uchádzača
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