VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
6070160087
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
Kontaktná osoba:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
tel. číslo:+421-905-851-291
Názov predmetu zákazky:
Servis a údržba regulačných staníc zemného plynu
Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie servisu a údržby dvoch regulačných staníc zemného plynu pre Kotolňu a KGJ a predvedenie
staníc revíznemu technikovi.
KGJ
- 7 ks uzatváracia klapka FL 3 DN80
- 2 ks uzatváracia klapka BURACCO DN200 PN6
- 2 ks uzatváracia klapka BURACCO DN150 PN6
- 1 ks uzatváracia klapka FL 3 DN100 PN16
- 1 ks uzáver K 85171540
DN80 PN40
- 1 ks BAP 150 NT - C
- 1 ks BAP 150 NT - C
- 1 ks BAP 100 NT - C
- filtre 2 ks FO80F DN80 PN 600
- 1 rada REGAL3CEDNPN10 s VSX2LPC3
- 2 rada REGAL3CEDNPN10 s VSX2LPC3
- meradlá Romet G 100 DN80 PN12, ELCOR 2
Kotolňa
- 1 ks uzatváracia klapka FL 3 DN100 PN16
- 2 ks šupátko so vstupným vretenom DN150 PN 16
- 1 ks guľový kohút DN15 PN50
- 1 ks trojcestný ventil K888514100 DN3 PN100
- filter C26 603 525 DN100 PN25
- rýchlouzáver 2 ks C26 420 516 DN100 PN16
- regulátor C26 535 516 DN50/80
- meradlá Roots G - 400 DN100 PN16, microELCOR2

Termín dodania tovaru / poskytnutia služieb / uskutočnenia stavebných prác:
Do 31.03.2015
Miesto: SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Kontaktná osoba vo veci technickej: Ivan Šimo, tel.+421907740656
Lehota na predloženie ponúk:
Do 21.11.2014 do 11:00 hod.
Spôsob predloženia ponúk:
e-mail: erika.bacsova@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby.
Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH
Komunikácia:
Písomne – elektronicky
Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude táto
zákazka, môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov („Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je
obchodným tajomstvom. V zmysle Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej
zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj
obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so sprístupnením alebo zverejnením informácie,
ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť písomne
oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením skutočností tvoriacich predmet
obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení zmluvy alebo
akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi.
Dátum zverejnenia:
11.11.2014

