Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen




Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo

Vybavuje/
Ing.Martin Murín/ 206

Zvolen
23.04.2018

Vec:
,,Stredná oprava turbíny TG01, Typ R 25 A0 vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. " - výzva na
predloženie ponuky"
Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen mieni v rámci Plánu opráv a údržby na rok 2018 uzavrieť
Zmluvu o dielo na „Strednú opravu turbíny TG01 vo Zvolenskej teplárenskej, a.s. Zvolen“ v zmysle
Prílohy č.1 Výzvy na predkladanie ponúk .
Podľa rozhodnutia Zvolenskej teplárenskej, a.s. ako obstarávateľa v zmysle § 9 ods. 3 písm. c)
a a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade
s Internou smernicou obstarávateľa č. 8/2016 bude výber dodávateľa uskutočnený na základe
vyhodnotenia cenových ponúk predložených na výzvu.
1. Identifikácia obstarávateľa:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen
IČO: 360 52 248
IČ DPH : SK2020070030
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK47 0200 0000 0035 9641 7758

Kontaktná osoba:

Mgr. Ľudmila Turanská, referent MTZ a VO
tel.: 045 2424 183, 0918 862 417
e-mail: turanska@zvtp.sk

Štatutárny zástupca:

Ing. Jozef Pobiecký, predseda predstavenstva
RNDr. Miroslav Duplinský, člen predstavenstva

Osoba oprávnená k rokovaniu:

Ing. Jozef Pobiecký, generálny riaditeľ
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V obchodných veciach:

RNDr. Miroslav Duplinský, riaditeľ úseku výroby
a obchodu s elektrinou

V technických veciach:

Ing. Martin Murín, vedúci oddelenia techniky a investícií
Pavel Stankovič, vedúci referátu ZP Kotolňa, Strojovňa

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

3. Miesto realizácie:

Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen

4. Termín zhotovenia diela:
Zahájenie realizácie diela:
Ukončenie realizácie diela:

od 25.06.2018
najneskôr do 31.08.2018,
funkčné skúšky v zmysle Prílohy č.1

5. Popis predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania je popísaný v Prílohe č.1 Výzvy na predkladanie ponúk.
V prípade potreby je možné vykonať obhliadku miesta realizácie diela dňa 3.5.2018 o 10:00 hod.
Zraz záujemcov bude v návštevnej miestnosti Zvolenskej teplárenskej, a.s., Zvolen.
Prosíme záujemcov o obhliadku, aby svoju účasť potvrdili najneskôr do 30.4.2018 mailom na
adresu murin@zvtp.sk, stankovic@zvtp.sk.
6. Variantné riešenie:

nepripúšťa sa

7. Možnosť rozdelenia ponuky:

ponuku nie je možné rozdeliť, uchádzač predkladá ponuku
podľa popisu predmetu obstarávania, obstarávateľ požaduje
predložiť ponuku na celý predmet obstarávania

8. Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požiadavky na technickú a odbornú
spôsobilosť:
Doklady osvedčujúce osobné postavenie uchádzača
8.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v predmete zodpovedajúcemu predmetu
obstarávania (aktuálny výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, nie starší ako
tri mesiace).
8.2 Uchádzač predloží čestné prehlásenie o tom, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a nedoplatky na
daniach.
8.3 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
8.4 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že súhlasí s podmienkami výberového konania.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre
verejné obstarávanie, nie je povinný predložiť doklady uvedené v bodoch 8.1. až 8.3.
Takýto uchádzač uvedie v ponuke registračné číslo zapísaného hospodárskeho subjektu.
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Doklady preukazujúce technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača:
8.5. Uchádzač preloží kópie o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov, alebo
zamestnancov zodpovedných za vykonanie opravy.
8.6. Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť na realizáciu diela predložením
zoznamu referencií na zákazky „Opravy protitlakových turbín s minimálnym výkonom 25 MWe“
v požadovanom rozsahu v zmysle Prílohy č.1 realizovaných za posledných 5 rokov, s uvedením
ceny diela, lehoty dodania, odberateľa - názov, sídlo, kontaktná osoba, telefónne číslo kontaktnej
osoby - alebo čestným prehlásením, že uvedené realizačné práce vykonal.
8.7. Uchádzač predloží Opis technického a prístrojového vybavenia a opatrení použitých pri
realizácii diela na zabezpečenie kvality vykonania diela (zoznam prístrojov pre požadované
merania, diagnostiku, pracovné postupy, zariadenia na realizáciu diela).
8.8. Uchádzač predloží certifikát kvality na predmet zodpovedajúci predmetu obstarávania zákazky
vydaný nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 9001-2008, resp. iné, ktoré sú
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality.
8.9. Uchádzač predloží potvrdenie poisťovne o uzavretí poistenia za škody spôsobené pri výkone
činnosti.
8.10. Uchádzač preloží čestné prehlásenie, že dodrží termín ukončenia opravy. V prípade, že by
termín ukončenia opravy nebol dodržaný, uchádzač sa zaviaže uhradiť obstarávateľovi všetky
náklady spojené s neprevádzkovaním sústrojenstva TG01 spôsobeného uchádzačom (straty za
nevyrobené energie, podporné služby pre elektrizačnú sústavu).
Doklady uvedené v bode 8. preukazujúce splnenie požiadaviek obstarávateľa predloží uchádzač
v cenovej ponuke v kópiách, ktoré potvrdí štatutárny zástupca uchádzača podpisom
a pečiatkou spoločnosti.
9. Rozsah predloženej ponuky:
9.1. Cena za realizáciu diela podľa bodu 5.Výzvy v zmysle Prílohy č.1 v EUR bez DPH a v EUR
s DPH.
9.2. Termín predpokladaného ukončenia diela
9.3. Platobné podmienky – splatnosť faktúr
9.4. Iné obchodné podmienky
9.5. Záručné podmienky
9.6. Požiadavky na protiplnenie odberateľa
9.7. Návrh Zmluvy o dielo
10. Podmienky financovania:

obstarávateľ neposkytne uchádzačovi na predmet
obstarávania finančný preddavok

11. Predpokladaná hodnota zákazky:

100.000 EUR vrátane opcií

12. Lehota na predkladanie ponúk:

do 14.05.2018 do 13.00 hod.

Ponuky doručiť na adresu:

Zvolenská teplárenská, a.s.
Sekretariát GR
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen

Ponuky sa predkladajú osobne, alebo zasielajú poštou v písomnej podobe v slovenskom alebo
českom jazyku, v zalepených obálkach označených názvom „Stredná oprava turbíny TG01“,
s obchodným menom a sídlom uchádzača a textom „NEOTVÁRAŤ“.
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Ponuka v obálke musí obsahovať samostatne oddelenú a uzatvorenú časť označenú ako
„OSTATNÉ“ (bod 8. Výzvy na predkladanie ponúk – splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní) a časť označenú ako „KRITÉRIÁ“ (bod 9. Výzvy – rozsah predloženej ponuky).
Ak ponuka zasielaná poštou nebude obstarávateľovi doručená v lehote na predkladanie ponúk,
rozhodujúci bude dátum odoslania. Akceptované budú ponuky odoslané najneskôr 11.05.2018.
Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú prijaté a budú neotvorené
vrátené uchádzačovi.
13. Vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok, časť „OSTATNÉ“ sa uskutoční do 17.5.2018 vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.,
Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen.
Uchádzači budú o splnení/nesplnení podmienok účasti bezodkladne informovaní.
Otváranie obálok, časť „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční v zákonom stanovenej lehote.
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude uchádzač vyhodnotený ako prvý v poradí vyzvaný
na rokovanie o Zmluve o dielo.
14. Lehota viazanosti ponúk:

do 06.07.2018

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Obstarávateľ vyberie uchádzača s najnižšou cenou za zhotovenie diela zabezpečujúcou
vykonanie diela v požadovanom rozsahu a kvalite.
16. Ďalšie informácie:
Obstarávateľ si v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné obstarávanie v prípade :
- ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní určené vo výzve
na predkladanie ponúk
- ak obstarávateľovi nebude predložená ani jedna ponuka
- ak ani jedna predložená ponuka nesplní podmienky určené v súťažných podkladoch
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie ponúk vyhlásila.
Obstarávateľ si v súlade s ustanovením § 56, ods. 12 zákona č. 343/2015 Z.z. vyhradzuje právo
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych
dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. ak úspešný uchádzač
odstúpi od podpísania zmluvy.
Príloha č.1: Technická špecifikácia rozsahu strednej opravy turbíny TG01.
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