VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
6070162495
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: +421-915-851-291
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie PD na IP „Prievidza, výmena nefunkčnej klimatizačnej jednotky“
Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je vypracovanie PD na výmenu nefunkčnej klimatizačnej jednotky, ktorá okrem toho,
že je pokazená, využíva chladivo R 22. Keďže sa nefunkčná klimatizačná jednotka nachádza v serverovni,
kde musí byť dodržané chladenie priestoru, aby nedošlo k poškodeniu servera a komunikačných zariadení, je
navrhnutá výmena za novú ekologicky neškodnú klimatizačnú jednotku s chladivami R 410A, resp. R 407C.
Technický popis a odhad ceny:
- Demontáž a likvidácia jestvujúcej nefunkčnej jednotky
- Dodávka a montáž novej klimatizačnej jednotky: vnútorná jednotka 2 ks z dôvodu zálohovania,
vonkajšia jednotka, prepojenie medeným potrubím s tepelnou izoláciou, pripojenie vonkajšej jednotky
na elektrickú energiu, osadenie nástenného ovládača, odvod kondenzátu vnútorných jednotiek
plastovým potrubím, skúška zariadenia, revízna správa elektro, dokumentácia skutočného vyhotovenia
- Súvisiace stavebné práce: utesnenie prestupov, napojenie odvodu kondenzátu na kanalizáciu
Rozsah zákazky:
a) Jednostupňový projekt v zmysle schváleného protokolu a obhliadky. JP vrátane rozpočtu, POV,
BOZP, PO a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii v zmysle platnej legislatívy
b) V zmysle sadzobníka UNIKA. Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby v rozsahu podľa prílohy
č.4, výkon činnosti odborného autorského dohľadu podľa prílohy č.5 sadzobníka UNIKA, 5x
v papierovej forme, 1x CD
Kontaktná osoba vo veciach technických: Silvia Mráziková, e-mail: silvia.mrazikova@spp.sk
tel. číslo: + 421 2 6262 3412, +421 905 464 360
Termín dodania PD:
20 dní od doručenia objednávky
Miesto plnenia:
SPP Prievidza
Lehota na predloženie ponúk:
Do 26.10.2015 do 15:00 hod.

Spôsob predloženia ponúk:
e-mailom na adresu erika.bacsova@spp.sk
Ďalšie požiadavky:
Akceptácia 100% platby po dodaní tovaru/služby.
Lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Uchádzač uvedie cenu v EUR bez DPH vrátane všetkých nákladov.
Cena v ponuke uchádzača musí byť v súlade s platnými cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších právnych predpisov). Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením predmetu
obstarávania ako aj primeraný zisk dodávateľa.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
Komunikácia:
Písomne – elektronicky na e-mailovú adresu erika.bacsova@spp.sk
Informácie podliehajúce ochrane podľa osobitných predpisov:
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.
V prípade, ak súčasťou ponuky sú dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb podliehajúce
ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), uchádzač je povinný k
takémuto dokumentu doložiť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov podľa ust. § 11
Zákona o ochrane osobných údajov, a to za účelom predloženia ponuky uchádzača verejnému
obstarávateľovi a jej následného vyhodnotenia verejným obstarávateľom, vrátane jej zverejnenia alebo
sprístupnenia tretím osobám v procese verejného obstarávania v rozsahu a spôsobom upraveným zákonom o
verejnom obstarávaní.
Doplňujúce informácie:
Všetky náklady, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač. Prípadné odmietnutie ponuky alebo zrušenie
obstarávania neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov,
spojených s jeho účasťou v obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť, prípadne zmeniť uverejnené podmienky zadávania zákazky.
Prípadné zmeny alebo doplnenia podmienok budú zverejnené rovnakým spôsobom ako oznámenie
o zadávaní zákazky.
Všade, kde verejný obstarávateľ v rámci podmienok verejného obstarávania uvádza odkaz na predpisy platné
na území Slovenskej republiky, umožňuje sa aplikácia aj obdobného právneho predpisu platného v krajine
sídla uchádzača v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Aplikácia zákona č. 25/2006 Z. z. na postup
zadávania zákazky tým nie je dotknutá.
Dátum zverejnenia: 22.10.2015

