Výzva na predkladanie ponúk

Vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Verejnom obstarávaní“)
Obec Kurov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky pre projekt na dodávku tovarov „Zberný
dvor v obci Kurov - technika“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
So sídlom:
V zastúpení:
IČO:
www stránka:
email:

Obec Kurov
Obecný úrad, Kurov 309, 086 04 Kružlov
Mária Špirková, starostka obce
00322253
https://www.kurov.sk/
obec.kurov@stonline.sk

Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Július FEDÁŠ
Adresa:
HydroVolt Energy, s.r.o., Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov
Telefón:
0940892989
E-mail:
hvenergy@hotmail.com
2. Miesto uskutočnenia/dodania predmetu zákazky:
Obec Kurov, Obecný úrad, Kurov 309, 086 04 Kružlov
3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je (názov zákazky):
Zberný dvor v obci Kurov - technika
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Tovary
Stručný opis zákazky:
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Predmetom zákazky je dodávka techniky pre Zberný dvor obce Kurov v rozsahu ako
je definované vo výkaze výmer. Podrobný rozpis všetkých položiek je uvedený v Prílohe č.2
(výkaz výmer) tejto výzvy.
Sú to:
Traktor
Traktorový čelný nakladač (kompatibilný s traktorom)
Drvič biologicky rozložiteľného odpadu na traktor (štiepkovač kompatibilný s
traktorom)
Jednonápravový poľnohospodársky príves (kompatibilný s traktorom)
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ
umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri
produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Všetky dodané zariadenia musia byť nové a nepoužité a nesmú na nich viaznuť
práva tretích strán.
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje (ako súčasť predmetu zákazky):
1. Dodanie predmetu zákazky do sídla verejného obstarávateľa.
2. Dokumentáciu pre prevádzkovanie dodaných zariadení v slovenskom alebo českom
jazyku.
3. Uvedenie zariadení do prevádzky, t.j. zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov
na riadnu prevádzku predmetu obstarávania
4. Záručnú dobu na všetky zariadenia vo výške min. 12 mesiacov od dátumu prevzatia
zariadení kupujúcim.
5. Zaškolenie budúcej obsluhy.
Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník:
16700000-2 - Traktory/ťahače
Doplňujúce predmety:
43250000-0 - Čelné lopatové nakladače
43414000-8 – Drviče
34223100-7 - Návesy
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
57 150,- € bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej
výpočtu vyjadrených v ust. § 5 a §6 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
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Financovanie predmetu zákazky bude po odovzdaní tovarov na základe faktúry.
5. Rozdelenie na časti:
Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
6. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 28.02.2020.
7. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súčasťou výzvy, bez úhrady
8. Požadované zábezpeky a záruky:
Nepožadujú sa
9. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy alebo termín
dodania:
Obdobie: 2 mesiace od účinnosti Zmluvy o dielo podľa bodu 16 b) tejto výzvy.
10. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: ÁNO
Spôsob financovania: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020, štátneho rozpočtu a
z prostriedkov verejného obstarávateľa.
11. Lehota a miesto na predloženie ponuky, kontaktná osoba určená na prevzatie ponuky:
Ing. Július Fedáš
E-mailom: hvenergy@hotmail.com
alebo v písomnej podobe a to osobne, prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na
adresu:
HydroVolt Energy, s.r.o.
Kutuzovova 58
085 01 Bardejov
najneskôr dňa: 04.02.2020 do 10:00 hod.
Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom obale v termíne
predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky.
Ponuka musí byť označená:
1. Adresa predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“
Označené heslom: Kurov – technika
12. Lehota a miesto otvárania ponúk:
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04.02.2020 o 12:00 na adrese:

HydroVolt Energy, s.r.o.
Kutuzovova 58
085 01 Bardejov

13. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné, účasť na otváraní ponúk bude umožnená štatutárom
uchádzača alebo osobe splnomocnenej štatutárom uchádzača.
14. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:
Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, ktorá predložila ponuku.
Predložená ponuka musí obsahovať:
-

Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a
priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ
DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho
orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. (Príloha č.1)

-

Ponukový list, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na tovary s uvedením celkovej
ponúkanej ceny za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH.
Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp.
osoby oprávnenej konať za uchádzača. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
upovedomí o tom vo svojej ponuke. (Príloha č.1)

-

Záujemca predkladá fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať (verejný obstarávateľ
akceptuje aj doklady stiahnuté z internetu), v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky
a to:
o živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ ), alebo
o výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická
osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
o Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

-

Nacenený výkaz výmer - Príloha č.2. Nacenený výkaz výmer musí byť odtlačený
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača. Okrem ceny je uchádzač povinný vyplniť technickú špecifikáciu ponúkaných
tovarov s uvedením názvu výrobcu a typu výrobku, ktorú uchádzač ponúka dodať.
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru musí byť v súlade s opisom predmetu
zákazky, t.j. požadovanými technickými parametrami, ktoré sú uvedené v tejto Výzve
v prílohe č. 2.

-

Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č.3. Čestné vyhlásenie uchádzača musí byť
odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača.
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-

Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov – Príloha č.4.
Vyhlásenie uchádzača musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.

-

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke
uchádzača musí byť vyjadrená v mene Eur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.

-

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € spolu s DPH.
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý
predmet zákazky v EUR spolu s DPH alebo cena celkom v prípade neplatiteľa DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pri splnení všetkých podmienok tejto
výzvy bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že
uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
alebo elektronickou formou.
b) Kúpna zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy. Zmluva
bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti, ktorá uplynie
dňom schválenia verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku.
c) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet
zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
d) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
e) Uchádzač v prípade úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z. z. o slobode informácii povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je
financovaný z verejných financií. Tento súhlas musí byť uvedený v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení.
f) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto výzvy.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie
ponúk.
h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,
ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo
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i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného
obstarávateľa.
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky,
upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
• nebude predložená ani jedna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
v tejto Výzve,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov
alebo neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov
odstúpiť od zmluvy.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil
v tejto výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského
orgánu a nimi poverené osoby
III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby
IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu
V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Návrh Kúpnej zmluvy predloží na vyzvanie úspešný uchádzač.
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q) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.
Kurov, 27.01.2020

S pozdravom
Mária Špirková
Starostka obce

Prílohy:
1. Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií/Cenová ponuka
2. Príloha č. 2 - Výkaz výmer v xls formáte
3. Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov
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