Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
Výzva na predloženie ponuky
1.
Identifikácia obstarávateľa/vyhlasovateľa
1.1 Vyhlasovateľ obstarávania:
Názov:
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
Sídlo:
Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca:
PaedDr. Miroslav Ďumbala
IČO:
36644081
DIČ:
2022107945
Tel.:
+421 905 311 990
E-mail:
alfa@kniharstvo.sk
1.2 Kontaktné údaje pre obstarávanie:
Kontaktná osoba:
Viliam Struhárik
Tel.č.:
0903 564 661
E-mail:
obstaravanie@asmanagement.sk
2.
2.1.

Opis predmetu zákazky
Názov zákazky:
Priemyselná linka na umývanie PC prepraviek

2.2.

Druh zákazky:
Tovar

2.3.

Spoločný slovník obstarávania:
42995000-7 Rôzne čistiace stroje

2.4.

Predmet zákazky:
Kúpa 1 ks Priemyselnej linky na umývanie PC prepraviek. Podrobné vymedzenie predmetu
zákazky je uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.

3.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Miesto dodania je Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o., Kyjevské námestie 2, 974 04 Banská
Bystrica
Termín dodania– do 60 dní od obdržania objednávky v zmysle platnej zmluvy

4.
4.1.
4.2.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva
Požiadavky obstarávateľa na minimálne zmluvné podmienky sú súčasťou tejto výzvy – Príloha č.
2 Návrh Zmluvy. Zmluvné podmienky sú pre uchádzačov záväzné. Obstarávateľ vyzve úspešného
uchádzača na doplnenie údajov a uzavretie zmluvy. Uchádzač nepredkladá zmluvu v rámci svojej
ponuky.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo
ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS.
Požiadavka, aby úspešný dodávateľ 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 RPVS.

4.3.

4.4.
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5.

Rozdelenie zákazky na časti
NIE. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet
zákazky.

6.

Financovanie predmetu zákazky
Operačného programu Ľudské zdroje
Názov projektu: Národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka
Kód ITMS 2014+: 312031AIM6
a vlastné zdroje Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.

7.

Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Ponukový list uchádzača (Príloha č. 1)
- Uchádzač vyplní identifikačné údaje - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO,
DIČ, štatutárny orgán, kontaktná osoba - telefón, email;
- Uchádzač vyplní technické parametre ponúkaného zariadenia predkladateľa
ponuky, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
2. Doklad o oprávnení dodávať tovar
- Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky (Výpis z ORSR, ŽRSR alebo iné oprávnenie v rozsahu na predmet
zákazky)

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Lehota, miesto a spôsob predloženia ponuky
Lehota na predloženie ponuky je stanovená na deň 20.7.2021 do 10:00 hod.
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuku
doručí
uchádzač
elektronicky
e-mailom
na
e-mailové
adresy
obstaravanie@asmanagement.sk a alfa@kniharstvo.sk s označením v predmete mailu „Cenová
ponuka“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) alebo
v inej forme požadovanej v zmysle tejto výzvy a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie
uvedenú mailovú adresu.

8.4.

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
Kyjevské námestie 2,
974 04 Banská Bystrica
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Cenová ponuka“. Na obale musí byť
viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

8.5.
8.6.
8.7.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 20.7.2021
o 11.00 hod
Cenová́ ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú́ súčasťou cenovej ponuky musia byť
vypracované a predložené́ v slovenskom / českom jazyku.
Cenová́ ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené́ v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
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9.

Lehota viazanosti ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.5.2022.

10. Spôsob určenia ceny
10.1. 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 právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
10.2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie
v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba DPH a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
10.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
10.4. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na dodanie celého
predmetu zákazky vrátane požadovaného príslušenstva, inštalácie predmetu zákazky, zaškolenia
personálu a dopravných nákladov na miesto určenia.
10.5. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
11.1. Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny v EUR bez DPH za
celý predmet zákazky.
11.2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej ceny v EUR bez DPH za
celý predmet zákazky.
11.3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním ponúk uchádzačov podľa najnižšej ceny v EUR bez
DPH za celý predmet zákazky. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke
najnižšiu cenu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky a splnil podmienky účasti stanovené
a uvedené v tejto výzve.
12. Vyhodnotenie ponúk
12.1. Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk.
a) a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (dodávateľa),
b) u ďalšieho uchádzača v poradí, ak dôjde k vylúčeniu uchádzača uvedeného v písm. a) a to tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky
12.2. Obstarávateľ požiada uchádzača (dodávateľa) o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie
podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač (dodávateľ), v
lehote určenej obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov,
alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa
nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto
uchádzača (dodávateľa) vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.
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12.3. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v
prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne
uzavrieť zmluvu, môže obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako
tretí v poradí.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
13.1. Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na
úhradu.
13.2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom
financovania predmetu Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných
podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto
povinnosti Predávajúceho je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Kupujúceho od
Zmluvy odstúpiť.
a) Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
d) Úrad vládneho auditu,
e) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
f) Kontrolné orgány Európskej únie,
g) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
h) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
i) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
S úctou, Dňa 12.7.2021

.............................................................
Viliam Struhárik
osoba poverená na výkon VO
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 – Ponukový list vrátane špecifikácie predmetu obstarávania
Príloha č. 2 - Návrh zmluvy

