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Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Mesto Zlaté Moravce
Adresa: 1. mája 2,953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení: PaedDr. Dušan Husár
IČO : 00308676
DIČ : 2021058787
Kontaktná osoba : Mgr. Veronika Ficová
+421 37 69 239 56
Tel.
e-mail : veronika.ficova@zlatemoravce.eu
Predmet zákazky
Názov: ,,Inovácia tepelného hospodárstva prevádzok - inštalácia a spravovanie meradiel
tepla"
Číselné kódy
Hlavný predmet
44621112-7 Časti radiátorov ústredného kúrenia
42130000-9 Výpusty,kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
42131110-0 Ventily radiátorov ústredného kúrenia
39715000-7 Ohrievače vody a vykurovanie budov; inštalačné zariadenia
Podrobný popis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných činností v jednotlivých prevádzkach v období
2 rokov:
• demontáž všetkých doterajších ventilov na radiátoroch,
• inštalácia nových te1mostatických ventilov s termostatickými hlavicami,
• pomerových rozdeľovačov tepla rovnakého typu na radiátory, zapojenie a udržiavanie
pomerových rozdeľovačov tepla,
• ventilov na radiátoroch na odtokové vedenie (možnosť výmeny radiátora),
• vyregulovanie systému vykurovania,
• snímanie meradiel a následné rozúčtovanie nákladov na vykurovanie podľa
skutočných spotrieb jednotlivých užívateľov ,vykonávané každý rok na účely
ročného zúčtovania
Ak je potrebné:
• zabezpečenie určených meradiel zabezpečovacími značkami
• vystavenie„ Protokolu o uvedení určeného meradla do prevádzky"

• zabezpečenie následnej metrologickej kontroly meradiel
Požiadavky na dodávateľa:
• dodanie 1O referencií
Miesto dodania tovarov:
Rok: 2019
1. Centrum voľného času, Rovňanova 7, 95301 Zlaté Moravce
2. Dom služieb, Sládkovičova 1, 95301 Zlaté Moravce
Rok: 2020
3. Administratívna budova (Daňový úrad), Hviezdoslavova 1330/183, 95301 Zlaté Moravce
4.Stredisko občianskej vybavenosti (Kocka)
V rámci ponuky predloží uchádzač optimálne technické a ekonomické riešenie, pričom
cenová ponuka bude obsahovať všetky tovary, služby a práce súvisiace so zabezpečením
komplexnej zákazky, ktorej výsledkom bude plne funkčné dielo.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci preberacieho konania odovzdať záznamy o všetkých
prevedených prácach v montážnom resp. stavebnom denníku.
Predpokladaná hodnota celej zákazky
22 815,33 EUR bez DPH
Lehota viazanosti ponuky
Do 30.08.2020
Lehota dodania tovaru
1. Centrum voľného času, Rovňanova 7, 95301 Zlaté Moravce
2. Dom služieb, Sládkovičova l, 95301 Zlaté Moravce
Do: 31.08.2019
3. Administratívna budova (Daňový úrad), Hviezdoslavova 1330/183, 95301 Zlaté Moravce
4.Stredisko občianskej vybavenosti (Kocka)
Do: 31.08.2020
Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa. Obstarávateľ
neposkytne uchádzačovi preddavok ani zálohovú platbu.
Platobné podmienky a spôsob fakturácie
Budú upravené v Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb. Návrh zmluvy bude zaslaný
vybranému uchádzačovi.
Obhliadka miesta realizácie
Obhliadka je PODMIENKOU! - v termíne od 21.06.2019 do 02.07.2019. Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Vaškovičová, 037/6923907, v čase stránkových hodín Mestského úradu Zlaté
Moravce.
Komunikácia
Prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo osobne.

•
Možnosť predloženia ponuky
Na celý predmet zákazky, nepovoľuje sa predloženie variantných riešení. Verejný
obstarávateľ požaduje uviesť celkové ceny za jednotlivé miesta dodania tovaru!!
Podmienky účasti
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom
uvedeným v časti „Miesto a lehota predkladania ponúk" tejto výzvy na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ( živnostenské oprávnenie alebo
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), postačujúca fotokópia
dokladov
2. Predloženie cenovej ponuky v zmysle prílohy č. l výkaz výmer
3. Čestné vyhlásenie - podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
alebo údaj o zápise v registri partnerov verejného sektora (súhrnné čestné vyhlásenie)
Č
estné vyhlásenie o splnení podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
4.
a neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). (súhrnné čestné vyhlásenie)
Kritériami pre vyhodnotenie predložených ponúk budú
,, Najnižšia cena"
Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou
vrátane DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke. Ceny
v ponukách uvedú uchádzači v eurách.
Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Miesto a lehota predkladania ponúk :
Termín predkladania cenovej ponuky: 03.07.2019, 11.00 hod.
elektronickou poštou na adresu: veronika.ficova.@zlatemoravce.eu
poštou na adresu: Mestský úrad Zlaté Moravce, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce
osobne do podateľne Mestského úradu Zlaté Moravce, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté
Moravce počas úradných hodín
V prípade, že uchádzač zvolí spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne, je potrebné
ponuku doručiť v zalepenej obálke a v termíne uvedenom vyššie, na ktorej musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno a adresa uchádzača
- heslo: ,,INOVÁCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA"
SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ
Vyhodnotenie ponúk :
Mestský úrad, Ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, bez účasti uchádzačov.

•
Ďalšie infonnácie obstarávateľa:
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú
predmetom vyhodnocovania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto
prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu, pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol
prieskum trhu vyhlásený.
Všetky výdavky,spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač.
Klauzula čestnosti

Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a
uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík.
Verejný obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek
druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné
alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo
nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Verejný
obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu
sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou.
S pozdravom
V Zlatých Moravciach,dňa 20.06.2019

