VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s, Mierová 1, 059 21 SVIT

Vec: Výzva na predloženie ponuky

TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s, Mierová 1, 059 21 SVIT ako obstarávateľ v zmysle § 8 písm. c)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky
„ Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) písm. c ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s.
Sídlo:

Mierová 1, 059 21 SVIT

Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan Repaský, člen predstavenstva

IČO:

31 707 289

DIČ:

2020517312

IČ DPH:

SK2020517312

Tel.:

+421 52 7126200

E-mail:

sgr@tatrasvit.sk

Internetová stránka:

www.tatrasvit.sk

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Číslo účtu.:

SK32 0200 0000 0018 5565 1954

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry

4.

Predmet obstarávania: Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Vymedzenie predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky
Projekt rieši opatrenia na zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky jestvujúceho parného kotla
K2 v spoločnosti Tatrasvit Svit – Socks, a.s.
Navrhovaný je ekonomizér na strane spalín pre dohrev napájacej vody kotla K2. Ekonomizér je
umiestnený v priestore medzi zadnou stranou kotla a stenou kotolne. Vzhľadom na obmedzený
priestor a umiestnenie dymovodu je navrhovaný ekonomizér atypický. Ďalej je navrhovaný na
jestvujúci parný kotol nový plynový horák vrátane plynovej rady, s moduláciou výkonu, s
frekvenčným meničom motora ventilátora, s elektronickým riadením zmiešavania palivo/vzduch a s
reguláciou O2, čím sa dosiahne väčšia úspora paliva. Pre plynulú reguláciu množstva napájacej
vody je navrhované nové čerpadlo s frekvenčným meničom otáčok motora. Pre meranie celkového
množstva pary vyrobenej v kotloch je navrhovaný prietokomer, medziprírubové prevedenie, s
teplotnou kompenzáciou pre sýtu paru (prietokomer bude osadený na spoločnom parnom potrubí
do rozdeľovača).

Požiadavky na atypický ekonomizér:
-

maximálne rozmery (d x š x v): 1600 x 550 x 1750 mm

-

minimálny výkon: 68 kW

-

maximálna tlaková strata na strane spalín: 0,4 mbar

-

pripojenie dymovod: DN 400/350

-

pripojenie voda vstup: DN 32, PN 25

-

pripojenie voda výstup: DN 32, PN 25

Spôsob overenia splnenia: potvrdené technické údaje výrobcom
Požiadavky na plynový horák:
-

typ konštrukcie: monoblok

-

výkon horáka: min. 2700 kW

-

regulácia výkonu: plynulá

-

tlak zemného plynu: 30 kPa

-

elektrický príkon: max. 8 kW

-

elektronické riadenie zmiešavania zemný plyn/vzduch

-

ventilátor s frekvenčným meničom

-

O2 regulácia

Spôsob overenia splnenia: potvrdené technické údaje výrobcom
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výkaze výmer, objaví akýkoľvek odkaz na
konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho
ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre
ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením
s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté
ekvivalenty uchádzač neuvedie priamo do oceneného výkazu výmer, ale doloží samostatný
zoznam ekvivalentov k ocenenému výkazu výmer, kde bude uvedená pôvodná položka
a navrhovaný ekvivalent k nej.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 73 103,26 €

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mierová 1, 059 21 SVIT

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

6 mesiacov

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú obsahom výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky:

OP Kvalita životného prostredia

12. Lehota na predloženie ponuky:

5.3.2018 do 14:00 hod.

13. Spôsob predloženia ponuky: písomne, poštou alebo osobne v uzatvorenom obale, označená
„súťaž Tatrasvit – neotvárať“ s identifikáciou uchádzača
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Náklady/Cena: najnižšia cena
15. Pokyny na zostavenie ponuky: písomne, v tlačenej forme, v dvoch vyhotoveniach, v štátnom
jazyku, bez možnosti variantného riešenia
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky, napr.:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Náklady/Cena: Cena
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c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

d.

ocenený výkaz výmer

e.

doklady preukazujúce požiadavky na predmet zákazky v súlade s opisom predmetu
zákazky v bode 6.

f.

Návrh Zmluvy o dielo vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača

16. Otváranie ponúk: 7.3.2018 o 13:00, zasadacia miestnosť TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s.,
Mierová 1, 059 21 Svit
17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa
uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o
oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
18. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2019
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01
Prešov, fabry@tenderteam.sk, tel.: 051 7713873;
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.

S pozdravom,

..........................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 vzor Zmluvy o dielo
Príloha č.3 PD a výkaz výmer
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Návrh na plnenie kritéria
Názov zákazky: Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

Zvýšenie účinnosti a hospodárnosti parného kotla K2
*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:
*nehodiace sa škrtnite
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