
Protokol o zákazke č.3662

Názov zákazky: Nákup a dodanie plynového varného kotla do kuchyne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave

Zverejnená: 30.9.2019

Ukončená: 11.10.2019

Predpokladaná hodnota: 2333,33 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 11.10.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Kuchynské vybavenie
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Opis zákazky

Predmetom zákazky je :

Nákup a dodanie zariadenia (plynového varného kotla) do kuchyne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave. Súčasťou
dodania je doprava na požadované miesto v obci Vysoká pri Morave, Nám. oslobodenia 2 ( jedáleň v
Materskej škole ).

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 2333,33 EUR.

Úspešný uchádzač je povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení dodať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania
faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 10.10.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 11.10.2019 do 12:00 hod.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1

Plynový varný kotol dvojplášťový 1,000 ks 2382,00 € 4200,00 €

- šírka x hĺbka x výška 80 cm x 70 cm x 90 cm +/- 5cm
- objem min 80 litrov - max 100 litrov
- výpustný ventil
- príkon zemný plyn minimálne 12 kW

2
Doprava a montáž 1,000 celok 0,00 € 360,00 €

- spustenie do prevádzky 
- miesto určenia ZŠ + MŠ Vysoká pri Morave

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

dhartman@retigo.sk 30.9.2019

gastro@gastrosalon.sk 30.9.2019
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gastrogalaxi@gastrogalaxi.sk 30.9.2019

gastrolux@gastrolux.sk 30.9.2019

gastroplus@stonline.sk 30.9.2019

info@gastrocenter.sk 30.9.2019

info@gastrokuchyne.sk 30.9.2019

info@roax.sk 30.9.2019

Email Dátum

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 33905690 1.10.2019 11:37 2725,20 s DPH

GASTRO VRÁBEĽ s.r.o 43897452 10.10.2019 10:55 2748,00 s DPH

GASTRO-GALAXI, s.r.o. 44103930 1.10.2019 9:12 3013,20 s DPH

ROAX s.r.o. 44526075 2.10.2019 16:45 3088,80 s DPH

EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 6.10.2019 17:27 2568,00 s DPH

ALVEX, spol. s.r.o. 34139435 30.9.2019 14:23 2976,00 s DPH

OMES spol. s r.o. 47505214 30.9.2019 14:13 4560,00 s DPH

Tibor Németh - Gastrocenter 44579721 9.10.2019 15:11 2580,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 2568,00 s DPH

2. Tibor Németh - Gastrocenter 44579721 2580,00 s DPH

3. Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus 33905690 2725,20 s DPH

4. GASTRO VRÁBEĽ s.r.o 43897452 2748,00 s DPH

5. ALVEX, spol. s.r.o. 34139435 2976,00 s DPH

6. GASTRO-GALAXI, s.r.o. 44103930 3013,20 s DPH

7. ROAX s.r.o. 44526075 3088,80 s DPH

8. OMES spol. s r.o. 47505214 4560,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: EUROGASTROP, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 44137761 / 2022594453 / SK2022594453

Sídlo: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, SK

Kontakt: Tomáš Pribula (+421908980093 - pribula@eurogastrop.sk)

Výsledná cena: 2568,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 2568,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Cena spolu:   2568,00 € s DPH
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1 Plynový varný kotol dvojplášťový ks 1,000 2520,00  2520,00

2 Doprava a montáž celok 1,000 48,00  48,00

Cena spolu:   2568,00 € s DPH

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

