Výzva na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Číslo: 26/2013/Ka
Názov zákazky:
„ Dodanie 2 ks elektrickej trojrúrovej pece “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Rožňava
Sídlo organizácie: Šafárikova ul. č.29, 048 01 Rožňava
IČO: 00328758
Kontaktná osoba pre VO :
Mária Kardošová, Bc.Martin Mikolaj
e-mail: maria.kardosova@roznava.sk
martin.mikolaj@roznava.sk
Tel.: 058/7773256-247;0918792949
Kontaktná osoba pre technické veci:
Mária Kardošová
2.Typ zmluvy: Kúpna zmluva
3.Miesto dodania predmetu zákazky:
Školská jedáleň pri Základnej škole Ulica zlatá č. 2,
Školská jedáleň pri Základnej škole Ulica zakarpatská č.12
4.Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah :
Predmetom zákazky je nákup 2 ks elektrických rúr Typu PCE-930 C alebo Typ TPE 30 ARS (alebo ekvivalent),
ktoré zodpovedajú použitiu normalizovaných nádob /pekáč na pečenie GN 2/1-65 plech na pečenie GN 2/1-20.
Vyrobenú z potravinársky nezávadného nerezového materiálu. Každá rúra má byť vybavená hl. vypínačom,
pracovným termostatom, signalizačnými kontrolkami a ventilátormi. Menovitým elektrickým výkonom 12 – 12,3
kW. V cene tovaru bude započítaná doprava, vyloženie, montáž a zaškolenie zamestnancov.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie.
6. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.
7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 19.07.2013 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 „Trojrúrová pec“.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.
8. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto
neposkytujú.

9. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Uchádzač predloží overenú kópiu o oprávnení poskytovať službu, v uvedenej oblasti - výpis
z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad môže uchádzač
nahradiť potvrdení Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006
Z.z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov),
b) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
c) Uchádzač predloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov predložených v cenovej ponuke,
d) 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.
e) Na predloženie cenovej ponuky je potrebné použiť tabuľku , ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
10. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 15 augusta 2013
11. Podmienky financovania:
Na predmet zákazky sa neposkytne finančný preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému
obstarávateľovi formou splátok podľa dohody s úspešným uchádzačom.
Predpokladaná hodnota zákazky : 6 100,000 EUR bez DPH.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
 cena vrátane DPH /max. 70 bodov /
 lehota dodania tovaru /max. 20 bodov/
 vzdialenosť autorizovaného servisu a asistenčných služieb od sídla verejného
obstarávateľa v km /max. 5 bodov/
 rýchlosť servisného zásahu v prípade porúch v hod. /max. 5 bodov/
13.Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu :
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto
neposkytujú.
14. Ďalšie podmienky:
Uchádzač k ponuke doloží opis, fotografie a parametre ponúkaného tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neprijať ani jednu z predložených ponúk , ak ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného
obstarávateľa.

V Rožňave 27.6.2013

Príloha č. 1

Návrh cenovej ponuky
Názov zákazky: „Dodanie 2 ks elektrickej trojrúrovej pece“

P. Názov tovaru
č.

1.

Počet
ks

Cena bez DPH
DPH
v EUR
v EUR

Cena
spolu
s DPH v
EUR

Trojrúrová pec
Typ................

2.

Trojrúrová pec
Typ................
Cena spolu

Platca DPH: ÁNO/NIE

Lehota dodania tovaru v dňoch
Vzdialenosť autorizovaného servisu a asistenčných služieb
od sídla verejného obstarávateľa v km
Rýchlosť servisného zásahu v prípade porúch do ........
v hodinách
Záručná doba v mesiacoch

Obchodné meno uchádzača: ...................................................................................................

Sídlo alebo miesto podnikania:................................................................................................
Tel. číslo: ...............................................
E-mail : .................................................

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača: ........................................................................
meno, priezvisko, podpis

