OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
(v zmysle § 281-288 Obchodného zákonníka)
vyhlásená 17.12.2008
Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
IČ DPH:
Štat. Zástupca:
www stránka:

SDH, s.r.o
Petrovany – vysielač 573,
082 53 PETROVANY
36 447 811
SK 2020980487
Ing. Ladislav Mayer
Ing. Milena Marciňáková
http://sdh.prvy.sk

Názov predmetu obstarávania : „Fotovoltaická elektráreň – LCP “
Opis predmetu obstarávania : - Výstavba fotovoltickej elektrárne:
-P
 lánovaný inštalovaný výkon – 250 kW
- s ystém pripojenia do distribučnej siete VSE
Technická špecifikácia predmetu obstarávania (bližšiu špecifikáciu doplní uchádzač)
Požadované parametre
Umiestnenie: Na sterche haly.
Plocha: 5600 m2
Sklon plochy: + 5%, - 5%
Inštalovaný výkon: 250 kW
Systém : podľa návrhu uchádzača
Konštrukcia: podľa návrhu uchádzača
Spôsob určenia ceny
Cena sa určuje na základe podrobného rozpočtu. Za najlepšiu bude považovaná ponuka s
najnižšou cenou. Uchádzač uvedie v rozpočte ceny v SK aj EUR bez DPH.
Harmonogram realizácie
Uchádzač je povinný dodržať termín realizácie dodávok v zmysle uvedeného harmonogramu
nasledovne: - do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.
Cenu a harmonogram realizácie (termín dodania) uchádzač uvedie v návrhu zmluvy o dielo.
Platobné podmienky:
Cena diela bude zazmluvnená v EUR a bude dodávateľovi predmetu súťaže uhradené
v nasledujúcich platbách:
- 50 % do 14 dní od účinnosti zmuvy o dielo
-5
 0 % do 14 dní odo dňa dodania stavebných prác a technológie. ( preberací protokol )
Typ zmluvy :



Zmluva o dielo

Miesto dodania služieb :

Prešov

Kritériá na vyhodnotenie :

Najnižšia cena.

Doba viazanosti ponúk :

do 15. januára 2009

Podmienky účasti v súťaži ( povinné prílohy ) :
1. Doklad o podnikaní: výpis z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo
živnostenského registra u fyzických osôb. Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace.
2. Čestné prehlásenie, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v
konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku.

3. Čestné prehlásenie, že nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu, Daňovému úradu,
Sociálnej poisťovni a voči zdravotným poisťovniam.
4. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej
obchodnej súťaži. Uchádzač, ktorý nepredloží všetky dokumenty bude z ďalšieho hodnotenia
vylúčený.
V prípade prekladania dokumentácie v cudzom jazyku (okrem českého) je potrebné
predložiť originál dokumentu s overeným prekladom do slovenského jazyka.
Termín predkladania ponúk :

5. januára 2009, do 14:00 hod.

Miesto predkladania ponúk :

SDH, s.r.o., Petrovany – vysielač 573, 082 53 Petrovany
sekretariát
Spôsob predkladania ponúk : Ponuky sa predkladajú v slovenskom (českom)jazyku
písomne v tlačenej podobe, v zalepenej, nepriehľadnej
obálke označenej heslom :
SÚŤAŽ - „Fotovoltaická elektráreň – LCP “
na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne. V termíne
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač
svoju ponuku odvolať, zmeniť alebo inak upraviť. Uchádzač
predloží ponuku v jednom origináli .
Termín otvárania obálok :

5. januára 2009, 15:00 hod.

Lehota na oznámenie o výsledku súťaže:
- Zaslanie oznámenia o výsledku súťaže bude zrealizované do 3 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk všetkým uchádzačom..
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom:
- Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom uzatvorená do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.
−

−

Zmluva o dielo bude uzatvorená s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy od
podpisu zmluvy o poskytnutí NFP v rámci výzvy KaHR–21SP-0801 opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike
Podrobný rozpočet v elektronickej podobe vo formáte MS Excel bude povinnou
prílohou k Zmluve o dielo

Doplňujúce informácie:
-V
 yhlasovateľ si vyhradzuje podľa § 287 bod (2), Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

