Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Gemerské osvetové stredisko
Sídlo:
048 01 Rožňava, Betliarska č. 8
Štatutárny orgán:
Mgr. Helena Novotná, riaditeľka
Právna forma:
rozpočtová
Zriaďovateľ:
Košický samosprávny kraj Košice
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK31 81800000007000461781
BIC:
SPSRSKBA
IČO:
31297781
DIČ:
2021452400
Kontaktná osoba:
Kleinová Anežka, vedúca oddelenia
Telefón:
+421917760947
Net:
www.gos.sk
E-mail:
gos@gos.sk * director@gos.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: Klimatizácia podkrovia Domu tradičnej kultúry Gemera
2.2. Typ zmluvy:. k realizácii zákazky dôjde na ZoD
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8. Rožňava
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 28.12.2016
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: jednorázové dodanie
4. Opis predmetu zákazky :
4.1. Predmetom zákazky je :
Dodanie a montáž technológie pre klimatizáciu vnútorných priestorov - podkrovia Domu
tradičnej kultúry Gemera. Jedná sa o pamiatkovo chránený objekt , ktorý prešiel komplexnou
rekonštrukciou , preto obstarávateľ žiada citlivý prístup a dodržanie parametrov projektu
(príloha č.1.)
4.2. Špecifikácia zákazky:
Dodanie a montáž vnútorných jednotiek do vybraných priestorov , dodanie a montáž vonkajších
jednotiek, realizácia napojenia jednotiek z exitujúcich rozvádzačov vrátane vykonania revízie
elektrických zariadení a predloženie revíznej správy, práce a dodanie HSV – vybúranie
potrebných otvorov a ich vyspravenie vrátane náteru vyspravených častí stein, montážny a
spojovací materiál.

4.3. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť formou cenovej ponuky
4.4. Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu osobne u verejného obstarávateľa
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predkladanie cenových ponúk
6.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
6.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz, vyloženie a montáž
predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
6.3. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 18. 11. 2016 do 10:00 hod.
6.4. Cenové ponuky sa doručujú v elektronickej podobe, poštou alebo osobne.
6.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8. 048 01 Rožňava alebo gos@gos.sk
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne GOS.
7. Lehota viazanosti ponuky
7.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 28.12.2016.
8. Podmienky financovania predmetu zákazky
8.1. Predmet zákazky bude financovaný zo strany obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
8.2. Zálohy nebudú poskytované.
8.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou faktúry
bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.
9. Podmienky účasti uchádzačov
9.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z
obchodného alebo živnostenského registra).
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
11. Obsah ponuky
11.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania
- doklad podľa bodu 10.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/ písomne oboznámení s
výsledkom vyhodnotenia.
12.2. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo
12.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
12.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Rožňave , dňa: 7.11.2016

Spracoval: Kleinová Anežka, vedúca oddelenia KOČ

Zoznam strojov a zariadení
Klimatizovanie podkrovia Domu tradičnej ľudovej kultúry Gemera, Rožnava
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M.j.

Množs
tvo

JC
Dodávka [€
bez DPH]

Dodávka spolu
[€ bez DPH]

1.01 Vonkajšia multi-splitová jednotka , chladivo R-410A
3MXS68G
Parametre (menovité) :
chladiací výkon Qchl
6,80 kW
ohrievací výkon Qohr
8,60 kW
elektrický príkon v režime chladenia
2,02 kW
elektrický príkon v režime kúrenia
2,38 kW
napätie / frekvencia
230V / 50 Hz
rozmer v x š x hĺ
735 x 936 x 300 mm
hmotnosť:
58 kg

ks

1

1 481,00

1 481,00

1.02 Vnútorná nástenná jednotka
CTXS15K
chladiací výkon Qchl
ohrievací výkon Qohr
rozmer v x š x hĺ
hmotnosť:

ks

1

397,00

397,00

ks

1

868,00

868,00

ks

1

464,00

464,00

ks

1

1 878,00

1 878,00

ks

1

1 144,00

1 144,00

2.03 Prívodný tanierový ventil
TFF200

ks

3

16,00

48,00

2.04 VZT potrubie fí200mm + izolácia

bm

9

36,50

328,50

Skrátený opis

Č.p.

Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek

1.03 Vnútorná nástenná jednotka
FTXG50LW (biela)
chladiací výkon Qchl
ohrievací výkon Qohr
rozmer v x š x hĺ
hmotnosť:
1.04 Vnútorná nástenná jednotka
FTXS25K
chladiací výkon Qchl
ohrievací výkon Qohr
rozmer v x š x hĺ
hmotnosť:
2.01 Vonkajšia splitová jednotka , chladivo R-410A
AZQS100BY1
Parametre (menovité) :
chladiací výkon Qchl
ohrievací výkon Qohr
elektrický príkon v režime chladenia
elektrický príkon v režime kúrenia
napätie / frekvencia
rozmer v x š x hĺ
hmotnosť:

2.02 Vnútorná kanálová jednotka
ABQ100C
rozmer v x š x hĺ
hmotnosť:
vrátane IČ diaľkového ovládača

1,13 kW
1,43 kW
289 x 780 x 215 mm
8 kg

3,78 kW
4,78 kW
303 x 998 x 212 mm
12 kg

1,89 kW
2,39 kW
289 x 780 x 215 mm
8 kg

9,50 kW
10,80 kW
3,63 kW
3,16 kW
380V / 3~ /50 Hz
990 × 940 × 320 mm
82 kg

378 x 541 x 1 045 mm
44 kg
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Č.p.
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M.j.

Množs
tvo

JC
Dodávka [€
bez DPH]

Dodávka spolu
[€ bez DPH]

Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek
2.05 VZT flexo potrubie + izolácia
VZT nasávacia mriežka do SDK podhľadu
2.06 (1200 × 600 mm)

m

3

15,00

45,00

ks

1

120,00

120,00

VZT prechod (z hranatého na kruhové
2.07 potrubie)

ks

1

55,00

55,00

Medené prepojovacie potrubie + izolácia
Rozmer 6/12mm

bm

37

16,00

592,00

Medené prepojovacie potrubie + izolácia
Rozmer 16/10 mm

bm

8

20,00

160,00

Odvod kondenzátu od vnútorných klimatizačných jednotiek
plastové novodurové potrubie + tvarovky

bm

23

3,00

69,00

Konzola na umiestnenie vonkajšej jednotky

kpl

2

35,00

70,00

Prestup pre vedenie cez obvodovú stenu

kpl

2

50,00

100,00

Drobný montážny a elektroinštalačný materiál

kpl

1

400,00

400,00

Montáž

kpl

1

1 100,00

spolu [€ bez DPH]:

Strana 2

1 100,00

9 319,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera v Rožňave
Objekt: Silnoprúdová elektroinštalácia

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Dušan Hudák

Miesto. Rožňava

Dátum: 19.9.2016

Č.

Kód položky

M
21-M

Popis

MJ

Množstvo celkom

Práce a dodávky M
Elektromontáže

1 210010110

Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne,
vkladacia

m

25,000

2 3410300902

Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD

m

25,000

3 210120403

Istič vzduchový jednopólový do 63 A

ks

1,000

4 3580760008

Istič jednopólový 20 A/C

ks

1,000

5 210120405

Istič vzduchový trojpólový do 63 A

ks

1,000

6 3580760179

Istič trojpólový 20A/C

ks

1,000

7 210800109

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4

m

35,000

8 3410350087

CYKY 3x4

m

35,000

9 210800121

Kábel pre pevné uloženie, medený STN

Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4

m

35,000

10 3410350099

CYKY 5x4

m

35,000

11 210800613

Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6

m

35,000

12 3410350554

CYA6 zelenožltý

m

35,000

13 MV

Murárske výpomoci

%

14 PM

Podružný materiál

%

15 PPV

Podiel pridružených výkonov

%

HZS
16 HZS000114

Kábel pre pevné uloženie, medený STN

Hodinové zúčtovacie sadzby
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8
hodín

Celkom
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hod

25,000

Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

