Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súvislosti s projektom

Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti SLUŽBA NITRA s.r.o.
si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky
v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty
a národné projekty operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR
pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016
s cieľom vybrať dodávateľa predmetu zákazky.
Zákazka nespadajúca pod zákon o verejnom obstarávaní.
Zákazka vyhlásená osobou, ktorej poskytovateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie;
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií;
Špecifický cieľ: 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách;
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Názov zákazky: „Súťaž - Automatická linka pre montáž bočných smerových
svietidiel - SLUŽBA NITRA, s.r.o.“
1.

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Zadávateľ“), ktorý zadáva zákazku:
Zadávateľ je osoba, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.
Obchodný názov:

SLUŽBA NITRA, s.r.o.

Sídlo:

Pražská 33
949 01 Nitra

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Pevná linka:

00167819
2020412570
SK2020412570
Ing. Ľubomír Húska
037/6921412
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2.

Kontaktná osoba zadávateľa v súvislosti s procesom zadávania zákazky:
meno, priezvisko: Bc. Boris Haulík
spoločnosť: Premier Consulting EU, s.r.o.
sídlo: Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
pevná linka: 035 771 3585
mobil: 0915 849 877
e-mail: haulik@eurofondy.sk
Komunikácia medzi zadávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou.

3.

Vymedzenie a opis predmetu zákazky:
P.č.

Vymedzenie predmetu zákazky
/ logický celok

Množstvo

Automatická linka pre montáž bočných smerových
1.
svietidiel

Špecifikácia
podrobná špecifikácia je prílohou Návrhu zmluvy
- Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje
1
deklarujúce technické parametre dodávaného
predmetu zákazky

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks automatickej linky pre montáž bočných smerových svietidiel.

Zadávateľ vymedzil predmet dodávky a zadefinoval požadované technické parametre.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je prílohou Návrhu zmluvy - Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a
údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky.

Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové
označenie, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď.,
uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych
požadovaných parametrov alebo riešení poskytujúcich rovnaký alebo lepší výsledok.
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, resp. odkaz na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými
parametrami pod podmienkou, že ekvivalent alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové
a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu obstarávania.

V prípade, že uchádzač ponúka vo svojom riešení ekvivalenty, vypracuje „Zoznam ponúkaných
ekvivalentných položiek“ spolu so zdôvodnením ekvivalentnosti a technickým popisom ponúkaného
ekvivalentu. Tento zoznam bude predložený v ponuke uchádzača.

Druh zákazky:
Dodanie tovarov
Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Nitra
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Lehota dodania predmetu zákazky:
5 mesiacov
Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Zadávateľom zákazky
Dodávateľovi. Zadávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k
plneniu zmluvy.

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zákazky komplexne.

4.

Podmienky účasti:
Predmetnej zákazky sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti:
 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá
predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti predložením dokladu, ktorý preukazuje
oprávnenie uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky.
 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobyt.
Zadávateľ si túto skutočnosť overí na webovom sídle UVO.

5.

Jazyk cenovej ponuky:
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť vypracované a
predložené v slovenskom / českom jazyku.
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa
úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

6.

Mena v cenovej ponuke:
Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na EUR. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta
kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim
podpisom.

7.

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:
a) Cenová ponuka musí mať písomnú - listinnú formu .
b) Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpis a pečiatka ; pečiatka ak je uchádzač
povinný používať pečiatku). Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna
cenová kalkulácia.
c) Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky.
d) Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky (tovarov, služieb a uskutočnenia stavebných
prác - ak je relevantné) a cena dodávaného predmetu zákazky musí byť členená podľa položiek .
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e) Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zákazky komplexne.

8.

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:
a) doklad, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – (napr. výpis z Obchodného
registra, výpis zo Živnostenského registra a pod.)
Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace – predkladá sa originál alebo úradne osvedčená fotokópia.
b) vyplnený a štatutárom podpísaný návrh Zmluvy vrátane príloh Zmluvy:
Kúpna zmluva – Príloha č. 1: Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické
parametre dodávaného predmetu zákazky
(kde uchádzač určí konkrétne parametre ponúkaného zariadenia)
Kúpna zmluva – Príloha č. 2: Cena dodávaného predmetu zákazky
Kúpna zmluva – Príloha č. 3: Údaje o subdodávateľoch
(túto prílohu vypĺňa a predkladá zadávateľovi zákazky len úspešný
uchádzač pri podpise zmluvy)

9. Cenové ponuky je potrebné predložiť v 1 listinnom vyhotovení:
 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie zo zadávania zákazky

10. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do: 08.10.2020, 15:00 hod.
Ponuky uchádzačov predložené po uvedenej lehote nebudú akceptované a zaradené do vyhodnocovania
ponúk. Takéto ponuky sa uchádzačom nevracajú, ale ostávajú ako súčasť dokumentácie súvisiacej so
zadávaním zákazky.

11. Miesto na predloženie ponúk:
Písomnú ponuku v listinnej podobe je potrebné doručiť jedným z uvedených spôsobov: prostredníctvom
pošty, prostredníctvom iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok alebo osobne na kontaktnú adresu:
Premier Consulting EU, s.r.o.
Bc. Boris Haulík
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

12. Spôsob predloženia ponúk:
a) písomne predložená ponuka v listinnej podobe v uzavretom obale jedným z uvedených spôsobov:
prostredníctvom pošty, prostredníctvom iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok alebo osobne
na adresu uvedenú v bode 11., v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 10. tejto výzvy

Ponuky uchádzačov predložené iným spôsobom ako je uvedené vyššie, nebudú akceptované a
zaradené do vyhodnocovania ponúk. Strana
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Ponuky uchádzačov predložené iným spôsobom ako je uvedené vyššie, nebudú akceptované a
zaradené do vyhodnocovania ponúk. Takéto ponuky sa uchádzačom nevracajú, ale ostávajú ako
súčasť dokumentácie súvisiacej so zadávaním zákazky.
b) cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke
c) označenie obálky:

Identifikačné údaje uchádzača:
<Obchodný názov>
<Sídlo>

NEOTVÁRAŤ

Premier Consulting EU, s.r.o.
Bc. Boris Haulík

Zadávateľ zákazky: SLUŽBA NITRA, s.r.o.

Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

Súťaž: Automatická linka pre montáž bočných
smerových svietidiel - SLUŽBA NITRA, s.r.o.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Zadávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet zákazky.

Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a
splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na
vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené
pravidlá nevylučujú, aby zadávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. Zadávateľ je zároveň povinný
vyhodnocovať predložené ponuky a uzatvoriť zmluvu/zadať objednávku v súlade s výzvou na predkladanie
ponúk a s ponukou úspešného uchádzača.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.

15. Doplňujúce informácie:
Zadávateľ zákazky nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Bližšie
informácie k RPVS nájde uchádzač na stránke:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora rovnako platí aj pre subdodávateľa /
subdodávateľov víťazného uchádzača, ktorí sa spolupodieľajú na plnení predmetnej zákazky a v zmysle
zákona registra partnerov verejného sektora im vzniká povinnosť zápisu do tohto registra.
Zadávateľ zákazky vyžaduje, aby víťazný uchádzač v zmluve alebo rámcovej dohode najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý
má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
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Zoznam príloh výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 Výzvy: Návrh zmluvy – Kúpna zmluva
Kúpna zmluva – Príloha č. 1:

Kúpna zmluva – Príloha č. 2:
Kúpna zmluva – Príloha č. 3:

Podrobný technický opis a údaje deklarujúce
technické parametre dodávaného predmetu zákazky
Cena dodávaného predmetu zákazky
Údaje o subdodávateľoch
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