Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,
Prievidza
IČO:
50895222
Sídlo:
Malonecpalská ulica 206/37
971 01 Prievidza
V zastúpení:
RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková
Telefón :
046/5179601
E- mail :
iveta.krajcikova@prievidza.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Tomáš Rendek, údržbár a kurič
Telefón :
0902 592 609
2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „Dodávka plynových kotlov a príslušenstva“ .
2.2 Miesto dodania: Plynová kotolňa základná škola s materskou školou, Malonecpalská
ulica 206/37, 971 01 Prievidza.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené kúpna zmluva.
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 44621220-7
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmet zákazky plynový kotol stacionárny kondenzačný na zemný plyn naftový - 2ks
(dvojkotlová kaskáda) s parametrami:
Požadované parametre plynových kotlov:
- kotlové telesá (spaľovacia komora, teplovýmenné plochy na strane vody) – antikorová
oceľ
- požadovaný tepelný výkon kaskády pri 80/60oC, - min. 550 kW - max 600KW,
- s min. prietokom vody
- 0 l/h (t.j. prevádzka možná bez
potreby obehového čerpadla kotlového okruhu)
- priame pripojenie kotlov na rozdeľovače jednotlivých hydraulických výstupov
(pripojenie bez potreby tlakového oddelenia primárneho a sekundárneho okruhu),
- min. účinnosť pri max. výkone, pri teplote 80/60 °C
- 95%
- plynulá regulácia výkonu v min. rozsahu
- od 20% do 100%, pri 80/60 oC
- max. prevádzkový tlak
- 0,5 MPa
- plnenie max. limitov jednotlivých emisných zložiek, v zmysle platných právnych
predpisov v čase dodania predmetu zákazky
- bezpečnostné armatúry s otváracím pretlakom 2,5 bar

- sprievodná dokumentácia ako najm:. pasporty, návod na obsluhu, návod na údržbu,
určenie podmienok inštalácie a pod.
K dodávke kotlov je požadované dodanie nasledovného kompatibilného zariadenia
s plynovými kotlami, ako príslušenstva na:
- reguláciu kotlov
- kaskádovú regulácia kotlov
- reguláciu 5 zmiešavacích okruhov ÚK
- reguláciu jedného okruhu bez zmiešavača (okruh ohrevu teplej vody)
- nadradeného modulu poruchovej signalizácie úniku zemného plynu, CO, zaplavenia
kotolne, poklesu/ nárastu tlaku hydr. systému na min. a max. úroveň, prekročenia
doby doplňovania vody do systému, prekročenie teploty vzduchu v kotolni nad 45°C
a pod.
-neutralizačný box s voľným odtokom
Minimálna doba trvania záruky - 24 mesiacov odo dňa uvedenia zariadení do
prevádzky.
Servis zariadenia – zabezpečiť nástup na servis resp. poruchu zariadenia do 24
hod. od nahlásenia objednávateľom.
K cenovej ponuke je potrebné uviesť technické parametre plynových kotlov :
- Účinnosť kotla, ( 80/60 °C)
- Vyhotovenie kotlových telies (spaľovacia komora, teplovýmenné plochy na strane
vody)
- Predpokladaná životnosť,(počet rokov)
- Rozsah regulácie tepelného výkonu kotla/kotlov (v %, alebo min./max. KW)
- Rozmery, váha plynových kotlov
- čas dodávky kotlov a príslušenstva od uzavretia kúpnej zmluvy, (počet dní)
- záručná doba a záručné podmienky, (záručná doba v mesiacoch)
3.2 Dodanie predmetu zákazky :
Termín dodania : max. do 14 dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy
3.3 Záujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom riadneho
oboznámenia sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z jeho strany
možné predložiť presne definovanú ponuku.
Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa Tomáš Rendek, č.t.
0902 592 609
4. Možnosť predloženia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej po kompletnom
dodaní zariadení do miesta dodávky.

6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií
(podľa bodu 8.1 tejto požiadavky).
6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia ( podľa bodu 3.1 tejto
požiadavky).
6.3 Návrh kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača.
6.4 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám
alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na
zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a
pod.).
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 21.02.2019 do 12,00hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: zsmalonecpalska@gmail.com; alebo
Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37 , 971 01 Prievidza.
7.3 Ponuky, môžu byť predložené emailom, alebo v listinnej podobe. Ponuky v listinnej
podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : „Dodávka
plynových kotlov a príslušenstva - neotvárať.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
8.1 Najnižšia cena v € s DPH , resp. cena celkom u neplatcu DPH za celý predmet
obstarávania. Navrhnutá cena za dielo zahŕňa cenu 2 ks nových kotlov, ich dodanie na určené
miesto dodania, všetky ďalšie činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k zabezpečeniu
predmetu zákazky.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Prievidzi, 11.2.2019
RNDr. Ľubomíra Holíková
Riaditeľka školy

