OBEC Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326
OBEC Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci 326
IČO: 00306061

Tel: 02/4590 1133
e-mail: ekonom@kralovaprisenci.sk
www.kralovaprisenci.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zadávanie zákazky na nie bežné práce podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
a) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Kráľová pri Senci
Adresa organizácie:
Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO:
00306061
Internetová adresa (URL):
www.kralovaprisenci.sk
Kontaktná osoba:
JUDr. Dušan Šebok, starosta
Telefón:
+421 2 4590 1133; +421 903 756 688,
E-mail:
starosta@kralovaprisenci.sk, ekonom@kralovaprisenci.sk
b) Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky: ,,Konvektomat Fagor APE101“
Opis predmetu zákazky:
Konvektomat Fagor APE101 s montážou a príslušenstvom
Model: APE-101
Kapacita: 10xGN 1/1, 20xGN1/2; Príkon: 19,2 kW, 400 V ~ 3N + T; Rozmer: 898x867x1 117 mm
Základné vlastnosti:
• ovládanie funkcií prostredníctvom dotykovej obrazovky "dotykové ovládanie“;
• 5 režimov varenia: para, para regulovateľná (nastaviteľná vlhkosť počas varenia);
• Funkcia predhriatie komory;
• Funkcia Termostop;
• odložené začatie programu;
• 3 rýchlosti ventilátora; 2 výkony ohrevu;
• systém ochladzovania, rýchleho ochladenia varnej komory;
• umývanie varnej komory;
• automatické vypúšťanie generátora Pary po 24 hodinách jeho prevádzky.
• systém odvápňovanie poloautomatický.
• systém rýchleho uzatvárania dverí
• systém PCR chýb
• systém kontroly správnosti funkcia hlavných súčastí - dielu stroja.
• samonavíjacia sprcha
Príslušenstvo:
• automatický zmäkčovač vody
• podstavec pod konvektomat
• predĺžená záruka
c) Miesto a termín obhliadky
ZŠ Králová pri Senci, Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci. Termín obhliadky je možné si dohodnúť
s kontaktnou osobou. Informácie a podklady potrebné k vypracovaniu cenovej ponuka obdržia uchádzači od
verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode a) tejto výzvy.
d) Miesto plnenia zákazky
Miestom poskytnutia služby predmetu zákazky Obec Králová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50
Králová pri Senci.
d) Termín plnenia zákazky
Termín dodania predmetu zákazky bude určený verejným obstarávateľom po ukončení súťaže.

1

f) Typ zmluvy
Na predmet zákazky dodá úspešný uchádzač návrh kúpnej zmluvy.
g) Vyhotovenie ponuky
Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
h) Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Uchádzač predloží v tlačenej forme alebo zašle mailom.
i) Jazyk ponuky
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v súlade s § 21 zákona.
i) Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR.
k) Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania, resp. prípadné zrušenie
verejného obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného
obstarávania.
l) Termín a miesto predloženia cenovej ponuky
Ponuky sa predkladajú najneskôr do 24. augusta 2016 do 09.00 hod. osobne, poštou alebo mailom na adresu
verejného obstarávateľa – Obecný úrad, Obec Králová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri
Senci, ekonom@kralovaprisenci.sk, alebo starosta@kralovaprisenci.sk.
Predložené ponuky sa budú následne po ukončení termínu predkladania ponúk na uvedenej adrese otvárať
dňa 24. augusta o 12.00 hod. Otváranie obálok bude neverejné.
m) Obsah ponuky:
1. Identifikácia uchádzača (min.: názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, t.č., f.č. a e-mail)
2. Cena predmetu zákazky v € s DPH
n) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cenové ponuky budú vyhodnocované na základe určenia najnižšej navrhovanej ponúkanej celkovej ceny
uchádzačom. Na základe vyhodnotenia celkovej ceny bude stanovené poradie všetkých uchádzačov.
Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste
za ponúkanú cenu predmetu zákazky (najnižšia cena spolu je najlepšia).
o) Informácia o vyhodnotení ponúk
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bude všetkým zúčastneným uchádzačom písomne oznámený
výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
p) Uzavretie zmluvného vzťahu
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva na dodanie predmetu zákazky s termínom dodávky.
r) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými uchádzačmi bude prebiehať e-mailom. Ponuky
na základe zadania verejného obstarávateľa sa budú predkladať verejnému obstarávateľovi poštou alebo
osobne v písomnej podobe. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať predkladané ponuky na predmet
zákazky na základe stanoveného kritéria. Informácia o úspešnosti ponúk zúčastnených uchádzačov bude
verejným obstarávateľom zasielaná poštou, e-mailom, resp. osobným doručením, najneskôr do 31. marca
2016.
V Kráľovej pri Senci, 17.8.2016

JUDr. Dušan Šebok
Starosta Kráľová pri Senci
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