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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397349-2019:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Opravy a údržba strojov
2019/S 161-397349
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia
Služby
Legal Basis:
Smernica 2014/25/EÚ
Oddiel I: Obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
eustream, a.s.
35910712
Votrubova 11/A
Bratislava
821 09
Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Repa
Telefón: +421 262507167
E-mail: jan.repa@eustream.sk
Kód NUTS: SK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.eustream.sk/://
I.2)

Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-profilov/zakazky/10199
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/
sk/

I.6)

Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Stredná oprava Plynových generátorov RB211
Referenčné číslo: 19-0118-VS

II.1.2)

Hlavný kód CPV
50530000 - ME02 - KA06

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211.
II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Plnenie sa uskutoční v opravárenskom závode zhotoviteľa.
Dodávka bude na Kompresorovú stanicu 01 Veľké Kapušany, SLOVENSKO.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Stredná oprava zahŕňa opravu horúcich častí Plynových Generátorov - PG (t.j. spaľovacej komory a statorových
aj rotorových lopatiek prvého aj druhého stupňa vysokotlakovej turbíny), rozšírenú o kontrolu a prípadnú opravu
axiálnych kompresorov (najmä lopatky a ložiská axiálneho kompresora, systém VSV a prevodovka pomocných
pohonov) v závislosti od výsledkov vstupnej inšpekcie týchto PG. Súčasťou strednej opravy PG je aj jeho
vstupná inšpekcia, na základe ktorej sa spresní skutočný rozsah opravy, nakoľko pred touto inšpekciou nie je
možné presne určiť celý rozsah opravy.
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 30/09/2019
Koniec: 31/12/2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
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Osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní verejného obstarávania sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.4)

Objektívne pravidlá a kritériá účasti

III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.1.6)

Požadované zábezpeky a záruky:

III.1.7)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:

III.1.8)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1)

Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Autorizačné osvedčenie (Certificate
of Authority) vydané spoločnosťou Industrial Turbine Company (UK) preukazujúce, že uchádzač je autorizovaný
na vykonanie údržby (maintenance), opráv (repair) a generálnych opráv (overhaul) plynových generátorov RB
211 24G DLE.

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:
Počas celej platnosti rámcových zmlúv sa bude stredná oprava plynových generátorov realizovať na základe
opätovného otvárania verejnej súťaže prostredníctvom tzv. elektronických dopytov realizovaných cez
elektronický portál (bližšie špecifikovaný v bode 9 Súťažných podkladov) medzi dodávateľmi, s ktorými budú
uzatvorené rámcové zmluvy o dielo. V rámci elektronického dopytu budú dodávatelia oceňovať konkrétnu
strednú opravu plynového generátora podľa konkrétnej špecifikácie, pričom čiastková zmluva (objednávka)
bude uzavretá s dodávateľom, ktorý v elektronickom dopyte predloží najnižšiu cenu.
V prípade strednej opravy PG RB211 24G DLE výrobné číslo: s/n 1 790 828, ktorá sa plánuje začať realizovať v
roku 2019, je uchádzač povinný predložiť cenovú ponuku v zmysle Súťažných podkladov.
Podrobný opis podmienok vykonania zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
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Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/09/2019
Miestny čas: 12:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2019

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/09/2019
Miestny čas: 12:30
Miesto:
Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, SLOVENSKO.
Zasadacia miestnosť 3 poschodie č. dverí 3.06
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov uchádzačov alebo nimi splnomocnené
osoby.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
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Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/08/2019
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