V Ý Z V A
na predloženie ponuky na dodanie (tovarov) zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
s názvom „Elektronické karty pre veľmi presné meranie teploty vo vnútorných
priestoroch technologického kryštalizačného zariadenia “.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Webové sídlo:

PHOSTEC, s.r.o.
Priemyselná 962, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská
republika
31645861
Ing. Peter Takáč
+412 903 500932
+421 681 2556
peter.takac@phostec.eu
http://www.phostec.eu

Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Miesto dodania predmetu zákazky: Priemyselná 962, Hliník nad Hronom
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je dodávka elektronických kariet pre veľmi presné meranie teploty
a iných procesných veličín vo vnútorných priestoroch technologického kryštalizačného
zariadenia.
Minimálne technické parametre:
1. Elektronická karta ja vybavená vstupnými obvodmi pre meranie procesných veličín
technologického kryštalizačného zariadenia.
2. Elektronická karta ja vybavená A/D prevodníkom typu sigma-delta na úrovni rozlíšenia
v rozsahu 18 – 24 bitov.
3. Pri meraní teploty je potrebné dosiahnuť rozlíšenie rádove 0,01 °C na úrovni 1500 °C,
pričom takéto meranie musí byť aktualizované minimálne 1-krát za sekundu a zbavené
šumu.
4. Karta obsahuje výstupné obvody, ktoré umožňujú komunikáciu s nadradeným PLC
systémom rady Beckhoff.
Spoločný slovník obstarávania:
30237131-6 Elektronické karty
Podmienky účasti:
Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sa požaduje predložiť:
- Fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar.

-

-

Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky
poistného na zdravotné a sociálne poistenie, nedoplatky príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Podrobný technický opis predmetu zákazky, technické parametre musia byť v súlade s
požiadavkami verejného obstarávateľa.
Návod na obsluhu.

V prípade, že uchádzač nepredloží vyššie uvedené doklady podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa minimálne v lehote stanovenej na predkladanie ponúk, bude vyzvaný na ich
predloženie a v prípade, že ich ani potom nepredloží, bude z verejného obstarávania
vylúčený.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nepovoľuje sa
Variantné riešenie:
Nepovoľuje sa
Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Dodanie predmetu zákazky obstarávateľovi najneskôr do 21 dní od uzavretia kúpnej
zmluvy
Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) Dňa 31.08.2012 do 10.00 hodiny
b) Doručenie ponuky poštou v uzavretej obálke s označením: „Súťaž: Elektronické
karty pre meanie – neotvárať“ na adresu uvedenú v bode 1. tejto Výzvy
alebo osobne na tej istej adrese.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a ponúknuté ceny musia byť uvedené
v mene: Euro.
Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov pochádzajúcich z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, čiastočne zo štátneho rozpočtu a čiastočne aj z vlastných
finančných prostriedkov. Platby sa budú realizovať formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúry 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia celková cena – t.j. cena bez DPH. Cenu je potrebné uviesť
v členení: cena bez DPH, hodnota DPH v eurách, cena s DPH.
V cene má byť zahrnutá aj doprava tovaru na miesto dodania. V prípade, že uchádzač nie je
platiteľom DPH, musí na to v ponuke upozorniť, a jeho ponuka bude zahrnutá do hodnotenia.
Ďalšie informácie:
a) Organizácia PHOSTEC, s.r.o, si vyhradzuje právo podmienky uvedené v tejto výzve
meniť alebo toto obstarávanie zrušiť.
b) Organizácia PHOSTEC, s.r.o, si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na dodanie
predmetu zákazky s úspešným uchádzačom.
c) Organizácia PHOSTEC, s.r.o., je povinná predložiť poskytovateľovi NFP kompletnú
dokumentáciu z tohto verejného obstarávania najneskôr pri podaní ŽoP.

d) Proti rozhodnutiu organizácie o výbere úspešného uchádzača pri postupe zadávania
zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona
o verejnom obstarávaní.
e) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
f) Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva, je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, ktorý bude vykonaný oprávnenými
osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a je
povinný poskytnúť kontrolnému orgánu všetku potrebnú súčinnosť.
g) V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné uzavrieť zmluvu, alebo ak
úspešný uchádzač stratí pred podpisom zmluvy schopnosť ju plniť, obstarávateľ
uzavrie zmluvu na dodanie predmetu zákazky s uchádzačom, ktorého ponuka bola
vyhodnotená ako druhá najlepšia.
V Hliníku nad Hronom, 21.08.2012

Ing. Peter Takáč,
projektový manažér

