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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Výmena termostatických hlavíc a ventilov“
        - Výzva na predloženie ponuky

 

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Ulica: Kvetná, 82508, Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 00165221
Kontaktná osoba: Katarína Trnková
E-mail: katarina.trnkova@sukl.sk
Tel.: +421 2 50 70 12 77

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom obstarania  je výmena pôvodných termostatických hlavíc a ventilov vykurovacieho systému.

Ide o dodanie a  montáž termostatických hlavíc a ventilov v nasledovných počtoch a typoch: 

53 kusov termostatických hlavíc a ventilov 1/2" - priame

5 kusov termostatických hlavíc a ventilov 1/2"-  rohové

58 kusov - predĺženie 1/2" 

73 kusov termostatických hlavíc a ventilov 3/8" - priame

73 kusov - predĺženie 3/8"

22 kusov termostatických hlavíc a ventilov 3/4 "- priame

22 kusov - predĺženie 3/4"

2 kusy termostatických hlavíc a ventilov 5/4" - priame

2 kusy redukcie 5/4" na 3/4"

4 kusy predĺženie 3/4 "

14 kusov termostatických hlavíc a ventilov 1" - priame

14 kusov redukcie 1 "na 3/4 "

28 kusov - predĺženia  3/4"

Súčasťou požadovanej služby sú aj nevyhnutné sekacie a búracie práce, murárske vysprávky, opravy omietok a lividácia a odvoz
vznikuntého odpadu.

Všetkým záujemcom



Typ zákazky: Služby

CPV: 34944000-6 Časti vykurovacieho systému

3. Podmienky účasti:

Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odsek 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní:

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky overí prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,

- uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Čo preukáže čestným vyhlásením (Príloha č. 1).

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Uchádzač
predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástroja eZakazky, vložením podpísaných a naskenovaných
súborov (dokumentov) uvedených v podmienkach účasti do elektronického nástroja eZakazky a to pod názvom verejného
obstarávateľa a prislúchajúci názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré
informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 Zákona.

Prístup cez eProfil: https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=93708821&

Prístup pre uchádzača: https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=93708821&

Verejný obstarávateľ vzhľadom na predmet obstarania umožňuje záujemcov/uchádzačov obhliadku miesta uskutočnenia služby, aby si
sami overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola
kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu predmetu zákazky. Náklady spojené s obhliadkou miesta
znáša uchádzač/záujemca. Obhliadku priestorov je možné vykonať v termíne 28.10. - 29.10.2019 na vyššie uvedenej adrese po
dohode s p. Kubíkom tel. č.: 0903506578, email: vladimir.kubik@sukl.sk

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 9 864.44 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 04.11.2019 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Výmena termostatických
hlavíc a ventilov“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do systému v záložke Ponuka Pre odoslanie
kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.

11. Miesto poskytnutie sluzieb



Kvetná 11, Bratislava

12. Obsah ponuky

- čestné vyhlásenie (príloha č. 1) podpísaný zodpovednou osobou uchádzača

- návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2) podpísaný zodpovednou osobou uchádzača

13. Doplnujuce informacie

Otváranie ponúk: ponuky budú otvorené a sprístupnené dňa 4.11. 2019 o 13:00

Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné, po sprístupnení ponúk bude na základe kritéria na hodnotenie ponúk
stanovené poradie uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,
ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel a bude mu zaslaná zmluva. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ
zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedeným dôvodu.

Zmena a odvolanie ponuky:

- doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom nástroji eZakazky stiahnutím svojej pôvodnej
ponuky alebo jej časti a vložením novej ponuky alebo jej časti, avšak len v lehote na predkladanie ponúk.

- ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o
vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní Mena a ceny uvádzané v ponuke Navrhovaná zmluvná cena musí byť
stanovená podľa 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
zákon o cenách vykonáva.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby realizácie
poskytnutia služby. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:

navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,

sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH,

navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“. V prípade ak
uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V
prípade ak verejný obstarávateľ bude podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke DPH
platnú v SR.

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;

• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;

• nebude predložená ani jedna ponuka. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať práce od úspešného uchádzača v
prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti
len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov. S pozdravom

S pozdravom

Katarína Trnková
+421 2 50 70 12 77
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


