VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky
„Dodávka a montáž klimatizácie“
(Tovar)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov :
Sídlo :
IČO :
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
00691046
2021186882
JUDr. Jaroslav Hlinka – starosta
Prima banka Slovensko, a.s.
SK28 5600 0000 0004 0444 7001
Ing. Gabriela Verebová
055 / 7208034
gabriela.verebova@kosicejuh.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov zákazky (tovary):
„Dodávka a montáž klimatizácie“
CPV: 45331200-8 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
2.2 Opis predmetu zákazky a jej rozsah:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž klimatizácie v jedálni a vo vstupnej hale budovy Jedálne pre
dôchodcov, Vojvodská 5, Košice, podľa uvedenej špecifikácie:
A) vstupná hala
- dodávka a montáž 1 ks vnútornej nástennej klimatizačnej jednotky vrátane ovládača, 1 ks vonkajšej
klimatizačnej jednotky s chladiacim výkonom od 4,6 kW.
B) jedáleň
- dodávka a montáž 3 ks vnútorných nástenných klimatizačných jednotiek vrátane ovládačov, 3 ks
vonkajších klimatizačných jednotiek s chladiacim výkonom od 4,6 kW.
Pre obidve miestnosti:
- vonkajšie klimatizačné jednotky budú umiestnené na streche budovy,
- dodávka a montáž elektroinštalácie k uvedeným jednotkám so samostatným istením,
- dodávka a montáž konzol pod vonkajšie jednotky s premostením,

-

integrované ovládanie cez WiFi,
integrovaný ionizátor vzduchu,
ekologické chladivo R32,
SEER/SCOP min. 6.1/4.0,
energetická trieda v chladení min. A++/A+,
max. prúd 10.8 A,
prevádzkový rozsah chladenia -15o C – 43o C,
váha vonkajšej jednotky max. 39 kg,

-

cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodávkou a montážou - medené potrubie s
izoláciou, hadice na odvod kondenzátu, komunikačné káble, drobný montážny materiál, vákuovanie,
tlakovú skúšku, revíznu správu, uvedenie do prevádzky, dopravné náklady a iné súvisiace náklady,
uchádzač vo svojej ponuke uvedie technické parametre klimatizačných jednotiek (výkon, rozmery,
farba, spotreba el. energie, záruka...)

-

Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek zahŕňa aj náklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na
skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu, náklady za vykonanie profylaktickej prehliadky zariadení
1x za rok počas záručnej doby.

Súčasťou dodávky a montáže sú:
1) pasporty, záručné listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, certifikáty a atesty,
2) správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, doklad o uložení odpadu na
skládku a doklad o ekologickej likvidácii chladiva R 410A,
3) ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky,
Min. požadovaná záruka 24 mesiacov. Počas záruky vykonanie profylaktickej prehliadky 1x ročne bezplatne.

3. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
preddavok neposkytuje. V cene predmetu zákazky bude zahrnuté aj DPH.

4. Miesto dodania predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky na miesto určenia Jedáleň pre dôchodcov,
Vojvodská 5, Košice v čase, ktorý si dohodne s konateľom spoločnosti Gastroservis MM s.r.o. Marekom
Mruzom.

5. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať tieto doklady:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa, číslo
telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu
predloženej ponuky (vzor je prílohou č. 1 tejto výzvy).
b) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) a f)
ZVO, t. j. je povinný mať v predmete svojho podnikania zapísané živnosti, ktoré zodpovedajú
požadovanému predmetu zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný
obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na príslušných stránkach s dostupnými informáciami.
c) Cenovú ponuku vypracovanú podľa bodu 7 tejto výzvy. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
d) Čestné vyhlásenie, že ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom a neobsahuje
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore s touto výzvou na predloženie ponuky (vzor je
prílohou č. 2 tejto výzvy).
Všetky predložené doklady budú podpísané uchádzačom, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. Ak bude
podpisovať doklady splnomocnená osoba, súčasťou ponuky bude aj splnomocnenie na tieto úkony.

6. Platnosť cenovej ponuky: do 15.09.2020
7. Spôsob určenia ceny:
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená ako cena v EUR podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy ako cena maximálna.
b) Cenu za predmet zákazky potrebné uviesť bez DPH, s uvedením výšky DPH a cenu celkom s DPH
(ocenenie všetkých položiek podľa špecifikácie jednotkovou cenou).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom
DPH.
c) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s dodaním predmetu zákazky
na miesto dodania.

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 166,66 Eur bez DPH
9. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená údajmi :
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „ súťaž neotvárať – D+M klimatizácie“

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk stanovenej
verejným obstarávateľom do 29.07.2020 do 12.00 hod., pričom rozhodujúci je čas doručenia ponuky na
adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice. Ponuky
doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy a budú neotvorené vrátené späť.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky (súčet jednotkových cien za všetky položky).

11. Obchodné a platobné podmienky
a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky.
b) Termín realizácie predmetu zákazky je najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky.
c) Predmet zákazky musí byť vyhotovený podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
d) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia
byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
e) Nakladanie s odpadmi bude dodávateľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov
upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j.
vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi
zanedbaním povinností dodávateľa v tejto súvislosti, bude hradiť dodávateľ. V prípade, že zo strany
správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na
strane dodávateľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote dodávateľ.
f) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
g) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
h) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších
predpisov.
i) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo
bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť
dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
j) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j. potvrdením
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
k) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
l) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
m) Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od
uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ
bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie
záručných vád je bezplatné.
n) Dodávateľ bude povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky
tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku budovy. Dodávateľ je povinný akceptovať tiež požiadavku
dodávateľa na dôsledné denné upratanie pracoviska po ukončení prác v interiéri budovy.
o) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa len v
prípade vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
p) Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, dodávateľ sa
zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade
môže byť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
r) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Mestskej
časti Košice - Juh zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom
rozsahu.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za predmet zákazky bez
DPH bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet
obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež
v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
c) Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 117 ZVO, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.
d) Každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia jeho ponuky.
e) Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že neuspeli.
f) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri tomto postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
g) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
h) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú a ostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného
obstarávania.
i) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 5 tejto výzvy
a musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
j) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

Košice, 20.07.2020

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
Prílohy: príloha č. 1 – identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie

Príloha č. 1

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
00691046
2021186882
JUDr. Jaroslav Hlinka - starosta
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž klimatizácie“

Identifikačné údaje
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Sídlo prevádzky:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Kontaktná osoba, ktorá spracovala ponuku:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mailový kontakt:

V .............................., dátum ........................

......................................................
Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Príloha č. 2

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Mestská časť Košice - Juh
Smetanova 4, 040 79 Košice
00691046
2021186882
JUDr. Jaroslav Hlinka - starosta
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž klimatizácie“

Identifikácia uchádzača
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujeme, že nami predložená ponuka spĺňa všetky podmienky stanovené verejným
obstarávateľom a neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré by boli v rozpore
s Výzvou na predloženie ponuky.

V .............................., dátum ..........................

......................................................
Meno, priezvisko, funkcia, podpis

