Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Košice

Ing. Vratislav Šindler, PhD.

26.10.2018

VEC
Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky
ZTS Výskumno vývojový ústav Košice a.s., ako osoba podľa §8 odst. 1 v zmysle zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) Vás žiadame o predloženie ponuky v
zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky
Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ Košice, a. s.
1. Opis dodávky:
Predmetom obstarania je metodické vedenie a súčinnosť pri príprave spoločnosti a jej
pracovníkov pri zavedení normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ KOŠICE
a. s.. Uskutočnenie certifikácie spoločnosti a jej pracovníkov na certifikáciu výrobkov uvádzaných
na trh v zmysle vyššie uvedených noriem a smerníc. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky tvorí
prílohu výzvy
2. Miesto poskytnutia dodávky: ZTS Výskumno vývojový ústav Košice a.s., Južná trieda 95,
041 24 Košice
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 25 480,00 € bez DPH
4. Viazanosť ponuky do 31.12.2018
5. Vysvetlivky:


Predložte komplexnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky



Uveďte jednotkovú cenu bez DPH za každý komponent dodávky.



Uveďte celkovú cenu bez DPH.



Uveďte celkovú cenu s DPH



Ak dodávateľ nie je platca DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.



Vo vašej ponuke nebudeme akceptovať variantné riešenie.



Do ceny zahrňte aj dovoz, inštaláciu a odladenie predmetu obstarania.

BANKOVÉ SPOJENIE
VÚB a.s., č.ú. 16907-512/0200
IBAN SK55 0200 0000 0000 1690 7512
IČO 31651585
IČ DPH SK2020490285

TELEFÓN +421-55-6834114
FAX +421-55-6834217
E-MAIL vratislav.sindler@ztsvvu.eu
WEB www.ztsvvu.eu
OR OS Košice I. odd. Sa, vložka č. 256/V

6. Naše podmienky:


Dodanie predmetu zákazky v zmysle zmluvy o dielo ktorá bude podpísaná s víťazným
uchádzačom.



Doba trvania zmluvy o dielo je 12 mesiacov.



Platba na faktúru do 30 dní po dodaní predmetu zákazky a prevzatí faktúry.



Garancia uvedenej ceny do ukončenia projektu.



Objednávateľ neposkytuje preddavky. Úhrada bude vykonaná po prevzatí predmetu
zákazky, na základe predložených faktúr.



Dodávateľ je povinný strpieť výkon overovania/kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom.



K Vašej ponuke priložte kópiu dokladu o oprávnení podnikať: výpis z OR, ŽL alebo kópiu
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov na ÚVO.

7. Kritérium výberu najvýhodnejšej cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhovanej celkovej konečnej
ceny za predmet zákazky, ktorá bude uvedená v jednotlivých cenových ponukách. To znamená, že
úspešným uchádzačom v prieskume trhu pri zadávaní zákazky na uvedený predmet sa stane
uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú konečnú cenu. Ostatní
uchádzači budú neúspešní.
8. Obsah ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, 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 (presne špecifikovať podľa
určených kritérií) v zmysle prílohy výzvy
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.
d. Doklady preukazujúce, že uchádzač je autorizovanou osobou a notifikovanou osobou,
spôsobilou na certifikáciu systémov, certifikáciu osôb, certifikáciu spoločností na
certifikáciu výrobkov uvádzaných na trh podľa smernice PED 2014/68/EU a normy STN
EM 1090 podľa nariadenia EÚ 305/2011

9. Predloženie ponuky:
Ponuku doručte poštou na adresu: ZTS Výskumno vývojový ústav Košice a.s., Južná trieda 95,
041 24 Košice, alebo osobne na adresu: Podateľňa: ZTS Výskumno vývojový ústav Košice a.s.,
Južná trieda 95, 041 24 Košice, v zalepenej obálke s heslom „Súťaž Neotvárať: ZTSVVU - 1807“
do 12.11.2018 do 14:00 hodiny.
Vaša cenová ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa pre výber dodávateľa
v rámci prieskumu trhu, preto z nej nevyplývajú pre verejného obstarávateľa žiadne zmluvné
záväzky.

Očakávame Vašu cenovú ponuku.
Prílohy:
1.

Podľa textu

Ing. Jaromír Jezný, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Orth
člen predstavenstva

Príloha č. 1 Opis a technická špecifikácia predmetu zákazky
Názov služby: Zavedenie normy STN EN 1090 a smernice PED 2014/68/EU v ZTS VVÚ Košice, a. s.

Celok

Časť

Parameter

certifikácia podľa STN EN 1090 (oprávnenie na návrh a výrobu
oceľových konštrukcií podľa stanovených požiadaviek normy a
STN EN 1090 posúdenie zhody funkčných charakteristík pre oceľové resp.
hliníkové dielce uvedené na trh ako stavebný výrobok)

Zavedenie normy
STN EN 1090 a
smernice PED
2014/68/EU

PED
2014/68/EU

certifikácia podľa PED 2014/68/EU (oprávnenie na výrobu
tlakových zariadení podľa stanovených požiadaviek smernice a
posúdenie zhody funkčných charakteristík týchto zariadení
uvedených na trh)
osvedčenie PT (oprávnenie osoby vykonávať skúšky zvarov
kapilárnou metódou)
osvedčenie LT (oprávnenie osoby vykonávať skúšky tesnosti
zvarov)
osvedčenie UT (oprávnenie osoby vykonávať skúšky zvarov
ultrazvukovou metódou)
osvedčenie WPQR (oprávnenie vykonávať zvarové spoje
schválenými postupmi zvárania autorizovanou osobou)
certifikát zvárača (oprávenenie osoby vykonávať zváranie
podľa skúšky STN EN ISO 9606-1)

MJ

Požadova Hodnota Jednotková Celková Celková
ná
parametra cena v € bez cena v € cena v € s
hodnota uchádzača
DPH
bez DPH
DPH

ks

1

ks

1

osoba

1

osoba

1

osoba

1

ks

8

ks

6

Suma spolu
Uchádzač je / nie je platca DPH (nehodiace sa škrtnúť)
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Pečiatka + podpis

