Výzva na predloženie cenovej ponuky 06/2013/FA
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov) na poskytnutie služby s názvom
„Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení“ .
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Rožňava
Sídlo:
Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
IČO:
00328 758

058/7773 321

0917598300
Fax:
058/7773 201
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Fábiánová
e-mail:
maria.fabianova@roznava.sk
2. Typ zmluvy:
Na predmet zákazky bude vypísaná objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obytné budovy na ul .Okružnej č. 34 a 36 a nízkotlaková kotolňa v obytnej budove
Šafárikova č.101 v Rožňave
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Verejný obstarávateľ vyžaduje vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok a
opakovaných úradných skúšok plynových zariadení( plynových kotlov, nízkotlakového
kvapalinového teplovodného plynového kotla všetky s výkonom do 50 kW, expanznej
tlakovej nádoby, plynových ohrievačov vody, nízkotlakovej kotolne a plynových
sporákov v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.
Slovník spoločného obstarávania:
CPV: hlavný slovník – 65200000 -5 – Rozvod plynu a súvisiace služby
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
6. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.
7. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie:
a/Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať s predmetom podnikania
oprávňujúci poskytovať službu podľa predmetu obstarávania zákazky - výpis
z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra.
Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie
vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov).
Pri predložení ponuky uchádzač predloží neoverenú fotokópiu dokladu, úspešný
uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originál dokladu alebo jeho úradne overenú
kópiu.

b/ Doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov na vykonanie OP a OS plynových zariadení
v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z..
Pri predložení ponuky uchádzač predloží neoverenú fotokópiu dokladu, úspešný
uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originál dokladu alebo jeho úradne overenú
kópiu.
c/ Uchádzač predloží čestné vyhlásenie , že súhlasí s podmienkami určenými verejným
obstarávateľom,
d) Uchádzač predloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
predložených v cenovej
ponuke,
e) Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
f) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Rožňava alebo ním zriadeným
organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch
za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo
nehnuteľnosť a pod.).
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Je od prevzatia objednávky 14 dní
9. Úhrada za súťažné podklady. Nevyžaduje sa.
10. Poskytnutie súťažných podkladov:
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie
súťažné podklady sa preto neposkytujú.
11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 20. 03. 2013 do 10.00 h.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského úradu v Rožňave.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci
je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi,
c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený,
d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :
•
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1,
•
adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž – neotvárať“!
•
označenie – heslo súťaže „Odborné prehliadky “
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.
12. Obsah cenovej ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača
• Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1)
• Doklady a dokumenty podľa bodu č. 7
• Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, priezvisko, číslo telefónu, číslo faxu, email
Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto Výzve, musia byť
zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať kompletný zoznam
všetkých predkladaných dokladov, podpísaný štatutárom.

13. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr,
30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Predpokladaná hodnota: 2.200 Eur bez DPH.
Slovom: Dvetisícdvesto eur.
14. Kritérium na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena vrátane DPH
15. Ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

Mgr. Mária Fábiánová, odborný referent
OPaSM Mestského úradu v Rožňave

V Rožňave dňa 8.3.2013

Príloha č.1

Cenová ponuka
Názov zákazky : „Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v obytných
budovách na ul. Okružnej č.34 a 36 a Šafárikovej č.101 v Rožňave“.

Názov predmetu
zákazky

Merná
jednotka

Odborná
prehliadka kotla
s výkonom do 50
kW

ks

62

ks

42

ks

1

ks

2

ks

2

ks

2

Odborná
prehliadka
plynového sporáka
Odborná
prehliadka
nízkotlakovej
kotolne
Odborná
prehliadka
nízkotlakového
kvapalinového
teplovodného
plynového kotla
Odborná
prehliadka
plynového
ohrievača vody
Odborná
prehliadka
expanznej tlakovej
nádoby

Množstvo

Jedn. cena
bez DPH
v EUR

Cena
celkom
bez DPH
v EUR

Cena
Celkom
s DPH v
EUR

Obchodné meno uchádzača :
.....................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania :
..................................................................................................................
Tel. číslo: ...............................................
Osoba oprávnená konať v mene ........................................................................
Meno a priezvisko
Dátum : .....................................

Platca
DPH
áno/nie

