VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa, resp. osoby podľa § 8 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní:
Názov:
Miroslav Pilát - DREVOKOM
Adresa:
094 31 Remeniny 38
IČO:
33274487
DIČ:
1020775074
IČ DPH:
SK1020775074
Web organizácie (URL):
https://www.drevokom-ex.sk/
Kontaktná osoba:
Miroslav Pilát
Telefón:
+421948032202
E-mail:
pilatmiro@stonline.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Nakladacia rampa guľatiny s podávaním“
Predpokladaná hodnota zákazky: 21.960,00 Eur bez DPH
3. Typ zákazky:
Tovar, Hlavný slovník obstarávania (CPV): 42418910-1 Zariadenia na nakladanie,
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka technológie - nakladacia rampa guľatiny s podávaním,
vrátane montáže a zaškolenia obsluhy. Bližšie informácie a podrobný rozsah dodávky
je uvedený v dokumente „Opis predmetu zákazky“ a v Kúpnej zmluve, ktoré tvoria
neoddeliteľné prílohy tejto výzvy.
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo jej príloh, objaví akýkoľvek odkaz
na konkrétny výrobok, materiál alebo zariadenie, výrobný postup, značku, patent alebo
typ, názov alebo výrobcu za účelom presnej špecifikácie , uchádzačom sa umožňuje
použiť výrobky, materiál alebo zariadenia, ktoré sú „ekvivalentné“ s názvom alebo
výrobcom takto uvedenom, ale uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle
predmetu zákazky a to pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia
a materiálov. V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač neuvedie
priamo do oceneného rozpočtu, ale doloží samostatný zoznam ekvivalentov k ocenenému
rozpočtu, kde bude uvedená pôvodná položka a navrhovaný ekvivalent k nej.
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
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6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené prílohami tejto
výzvy. Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa
na nižšie uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy.
https://www.drevokom-ex.sk/verejneobstaravanie.php
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
V zmysle Kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
9. Hlavné podmienky financovania a
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

platobné

podmienky,

alebo

odkaz

Predmet zákazky bude financovaný z Regionálneho príspevku podľa zákona
č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, resp. osoby
podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Platobné podmienky sú podrobne vyšpecifikované v Zmluve o dielo, ktorá je
neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač preukazuje vo svojej ponuke splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia:
A. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a to
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Vyššie uvedený doklad nie starší ako 3
mesiace predloží uchádzač ako originál alebo ako fotokópiu.
B. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a to
doloženým čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstávaní. Vzor čestného vyhlásenia je neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
Vyššie uvedené doklady je možné nahradiť informáciou uchádzača, že je zapísaný
v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
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11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Uchádzač môže predložiť ponuku v listinnej podobe buď osobne alebo poštou
na adresu Miroslav Pilát – DREVOKOM, 094 31 Remeniny 38, v uzatvorenej obálke
s označením „PONUKA Nakladacia rampa – neotvárať“. Lehota na predloženie
ponuky je stanovená do 19.08.2019 do 12:00 hod..
Kontaktná osoba na osobné prevzatie ponúk: Miroslav Pilát, tel. č.: 0948 032 202
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy. Ponuka uchádzača
nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
nie
13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:
30.11.2019
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej
celkovej ceny vypočítanej a vyjadrenej v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
zaokrúhliť na dve desatinné miesta
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky
najnižšiu cenu celkom v EUR.
Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.
Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom.
15. Obsah ponuky:
- Cenová ponuka na samostatnom liste v požadovanom členení podľa bodu 16. tejto
výzvy vrátane identifikačných údajov uchádzača (obchodné meno a sídlo, IČO,
DIČ, email, telefón). Celková cena za predmet zákazky musí byť zaokrúhlená
na dve desatinné miesta.
- Zároveň verejný obstarávateľ požaduje predložiť na samostatnom liste údaje
o technickej špecifikácii dodávaného tovaru v zmysle opisu predmetu zákazky
a uvedenie presného názvu (obchodnej značky) ponúkaného tovaru,
- Kúpna zmluva v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť
v rozpore s návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe
tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy
doplní iba svoje identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je
potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne
vyzvaný na jej doloženie v potrebnom počte rovnopisov),
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenie podľa bodu 10. tejto výzvy,
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
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16. Spôsob určenia ceny
Cenovú ponuku na samostatnom liste predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky
celkom v požadovanom rozsahu a to v členení:
Cena predmetu zákazky.....................bez DPH
DPH 20% ..........................................EUR
Cena predmetu zákazky celkom.........s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená
a vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu
zákazky a z ostatných zmluvných podmienok uvedených v Zmluve, ktorá je
prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
17. Zmluvné podmienky:
Uvedené Kúpnej zmluve, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž
aj v prípade, ak riadiaci orgán po vykonaní administratívnej kontroly predmetného
verejného obstarávania nepotvrdí zákonnosť postupu zadávania predmetnej zákazky.
19. Prílohy
- Kúpna zmluva,
- Opis predmetu zákazky,
- Čestné vyhlásenie.
Remeniny, dňa: 09.08.2019
Miroslav Pilát – DREVOKOM
v zast. Miroslav Pilát, v.r.
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