
E M K O B E L  - akciová spoločnosť, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

V Ý Z V A 
na predloženie súťažnej ponuky v rámci zákazky s nízkou hodnotou 

formou užšej súťaže

1/  V  súlade   so  zákonom  č.25/2006  vyhlasuje  naša  spoločnosť  užšiu  súťaž  na  zadanie 
zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je oprava meradiel tepla : 

    s prietokomerom typu WPH, HY,MTHI, SUPERSTATIC v nasledovnom množstve :

Mechanické:
     DN 100                                 1 ks
     DN   80                                 5 ks
     DN   65                                 9 ks
     DN   50                              116 ks
     DN   40                                21 ks
     DN   40 F                             27 ks
     DN   25                                55 ks
     DN   20                                15 ks
SUPERSTATIC: 
     DN  25                                   2 ks
    Spolu :                                 251 ks

  Počítadlo  - supercal 430, 431 - 130 ks.     
  Párové teplomery PT 500  v množstve  260 párov. 
                
  Miestom odberu  meradiel  do  opravy a  dodávky opravených a  overených  meradiel  je 

EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves, Rázusova 1846.
    Kontaktná osoba obstarávateľa : Ing.Marián Bubeník - vedúci prevádzky
                                                         Ing.Ján Mertinko - technik MaRT

 Súťažné ponuky zasielajte, alebo doručte osobne na adresu : EMKOBEL  a.s. Rázusova 
1846, 052 01 Spišská Nová Ves, v neporušených obaloch s uvedením obchodného mena 
uchádzača s označením "SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ !" s heslom  "Oprava meradiel tepla".

    Lehota  predkladania ponúk :  do 15.2.2013 do 13,00 hod. na vyššie uvedenej adrese.
    Jazyk, v ktorom sa ponuka predkladá : slovenský
    Čas plnenia : hneď po vyhodnotení súťaže. Meradlá budú dodávané do opravy postupne v 

množstvách,    ktoré    umožňuje    rezerva   a.  s.  EMKOBEL, t.  j. 5 - 20 ks.  Po  skončení
   vykurovacieho obdobia podľa kapacity demontáže. Celé množstvo najneskôr do konca júna 

2012.
    Konečný termín dodávky opravených a overených meradiel je 23.8.2013.
    Na opravy sa požaduje záruka do následného overenia t.j. 4 roky.
2/ V cenovej ponuke žiadame uviesť :
    2.1. Celkovú cenu opravy prietokomerov v členení :
           - za opravu
           - za náhradné diely
           - za overenie presnosti
    2.2. Celkovú cenu opravy a overenia počítadiel Supercal v členení :
           - za opravu
           - za náhradné diely
           - za overenie presnosti
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    2.3. Celkovú cenu za overenie presnosti snímačov teplôt PT 500
    2.4. Celkovú cenu za požadovaný rozsah prác bez DPH a s DPH
3/ Podmienky účasti a kvalifikácia uchádzačov :
  a/ doklad o registrácii Slovenského metrologického úradu  v Bratislave s uvedením zástupcu 

reg. osoby na opravu a montáž určených meradiel  
   b/ rozhodnutie o autorizácii podnikateľa u ktorého sa budú meradlá overovať, resp. zmluva 

s týmto podnikateľom
4/ Otváranie obálok s ponukami bude 15.2.2013 o 14,00 hod. v zasadačke a.s. EMKOBEL 

Rázusova 1846.
    Obstarávateľ najneskôr do 20.2.2013 vyhodnotí súťažné návrhy a oznámi výsledok súťaže 

uchádzačovi.

   Kritéria  hodnotenia : cena za dielo                              80 %
                                         dodržanie podmienok súťaže     20 %

    Lehota  na  predkladanie  podkladov preukazujúcich  splnenie  podmienok  pre  účasť  vo 
verejnom obstarávaní : 15.2.2013 do 13,00 hod.

V Spišskej Novej Vsi, 31.1.2013

                                                                                       Ing. Peter BRZIAK     
                                                                                        riaditeľ spoločnosti

                                                                                                                             


