
 

 

                                                               

Energetika Sereď, s.r.o., Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď 
 

 

   V Seredi   4.11.2019 

 

 

 

 

 

Vec: 

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku „Dodávka software pre projekt „Rekonštrukcia 
okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ“ - výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Energetika Sereď, s.r.o. 

Sídlo:                           Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď 

IČO:                             47 067 578                                 

DIČ:    

IČ DPH:                        

2023726276 
SK 2023726276 

Zastúpený:                 
  

Ing. Jozef Krázel 

Bankové spojenie: UniCredit Bank 

Číslo účtu IBAN:    

 

SK 1811110000001273729002 
 

Kontaktná osoba:          Ing. Jozef Krázel 0905 938 667 

krazel@gge.sk 

 

 

 

 

 

2. Typ zmluvy: Zmluva na dodávku služieb 
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3. Opis  predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka software pre projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, 
SEREĎ. Softvérové vybavenie musí zabezpečovať: 
  

− zber dát v reálnom čase, spracovanie a komplexná validácia údajov 

− diaľkové dispečerské riadenie a monitorovanie 

− detailne graficky vizualizovaná technológia OST, PK 

− energetické bilancie a vyhodnocovanie 

− sledovanie a upozorňovanie pri nedodržaní nastavených limitov 

− konfigurácia systému v reálnom čase 

− škálovateľná architektúra s možnosťou tvorby vlastných aplikačných schém, reportov 

− prístup k údajom cez internet s optimalizáciou pre mobilné zariadenia 
 

Presná špecifikácia predmetu zákazky  je uvedená v excelovom dokumente  ktorý tvorí prílohu tejto 
výzvy. 

 
Pokiaľ sú v zákazke  pomenovaní konkrétni   výrobcovia  produktov pripúšťame a akceptujeme   
ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     80 516,- €      

 

 4.      Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

4.1.    Ponuku predkladajte mailom: krazel@gge.sk 

Ako predmet správy treba uviesť ,, Dodávka software pre projekt               

                                                          Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ,,  

4.2.     Lehota na predloženie ponuky: 12.11.2019  do 12:00 hod         

4.3      Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.3.2020 

                                      

5. Miesto a lehota  plnenia: 

         Miesto plnenia  zákazky: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď       

Lehota plnenia: do 60 dní od podpisu zmluvy.  

 

            

6. Cena a spôsob určenia ceny: 

         cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  ako  

         celku a za jednotlivé položky v prílohe tejto výzvy: 

          

   Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH 

      

  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    

  platcom DPH                     
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7. Hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena bez DPH. Víťazom sa 

stane uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. 

                             

            

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

    -    Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 
           
    -    Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  
          potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania  
          alebo obvyklého pobytu.  
 
 

 

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie 

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase 

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

Príloha: Výkaz výmer vo formáte .xls 

              Technická správa 

              Zmluva  

              Príloha opis predmetu zákazky 

 

 

 

Ing. Jozef Krázel 

konateľ 

 


