
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Pezinok
IČO:  00305022
Radničné nám.  7, 902 14 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Cholujová
Telefón: +421 336901117
Email: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.pezinok.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.pezinok.sk/?yggid=900
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-4dd.html

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zariadenia do kuchyne pre MŠ a ZŠ
Referenčné číslo:  2597/2019

II.1.2)    Hlavný kód CPV
39310000-8

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis
3.4Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do kuchýň v štyroch materských školách /MŠ gen. Pekníka, MŠ Bystrická
1, MŠ Za hradbami 2, MŠ Svätoplukova 51/ a dvoch základných školách /ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2/ ich
dodávka a inštalácia/montáž v zmysle technickej špecifikácie.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
83 394,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

39311000-5
 
39312000-2
 
39314000-6
 
45111300-1

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Pezinok: MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Bystrická 1, MŠ Za hradbami 2, MŠ Svätoplukova 51, ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na
bielenisku 2

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do kuchýň v štyroch materských školách /MŠ gen. Pekníka, MŠ Bystrická 1,
MŠ Za hradbami 2, MŠ Svätoplukova 51/ a dvoch základných školách /ZŠ Kupeckého 74, ZŠ Na bielenisku 2/ ich
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dodávka a inštalácia/montáž v zmysle technickej špecifikácie. 
Jedná sa o 3ks nové konvektomaty, 3ks zmäkčovače vody, 3 sady gastronádob, 4ks univerzálne roboty, 4 ks prípojného
mäsomlinčeku k robotu, 4 ks prípojný strojček na rezanie strúhanie k robotu, 1ks kombinovaný sporák, 1 ks plynová
stolička, 1ks vozík do jestvujúceho konvektomatu, 1ks výdajný ojrevný stôl s režonom, 1ks príslušenstvo 30 l kotlík +
sada k robotu.  
Všetky zariadenia je potrebné nainštalovať do šiestich kuchýň, z toho v troch kuchyniach bude potrebné zabezpečiť v
rámci inštalácie nových konvektomatov aj prípojku vody, elektriky, odvod vody.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
83 394,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch:  60

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Osobné postavenie - § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 zákona. 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu
výzvy. 
V prípade nedodržania podmienky uvedenej v odseku 1, bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená
ponuka nebude vyhodnocovaná podľa § 40 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Uchádzač predloží nasledovné doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a), c) zákon a § 35, ktorým preukazuje svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť. 
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona  
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia. 
§ 34 ods. 1 písm. c) zákona v spojení s § 35 zákona 
Údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to,
v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; 
§ 38 ods. 13 zákona  
Keďže ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru, verejný
obstarávateľ vyžaduje v ponuke uviesť mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú
zodpovední za plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. a) zákona  
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s dátumom
dodania za predchádzajúce tri roky, tak ako to ustanovuje zákon, s tým, že medzi doplnenými potvrdeniami musia byť
dodávky tovaru v súhrnnom objeme minimálne 83 000,00 EUR bez DPH (99 600,00 EUR s DPH). 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k § 34 ods. 1 písm. c) zákona v spojení s § 35 zákona 
Uchádzač predloží potvrdenie splnenia noriem zabezpečenia kvality, vo forme certifikovaného systému manažérstva
kvality v predmete zákazky podľa noriem STN EN ISO 9001:2008, alebo ekvivalent v krajinách EÚ pre oblasť rovnakú
alebo podobnú ako predmet zákazky. V prípade, ak ho má uchádzač verejne dostupný vo verejných databázach uvedie
informáciu, kde si ho verejný obstarávateľ prekontroluje a certifikát nie je potrebný predložiť v ponuke.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Trvanie zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: najneskôr do 31. augusta 2019. Dodanie a montáž v čase letných
prázdnin.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  26.06.2019 10:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
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Ponuka musí platiť do:  31.12.2019
IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas:  26.06.2019 14:00
Miesto:  MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, 1. poschodie, zasadačka, č. dverí 19
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v
systéme IS EVO je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 zákona a verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použijú sa elektronické platby
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

24.05.2019
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