Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súvislosti s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020

v zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017,
si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky,
s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania v súvislosti s projektom:

Podpora spolupráce pri produkcii, spracovaní a odbyte orechov
Projekt je spolufinancovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie: 16 - Spolupráca, podopatrenie: 16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľskéhoreťazca pri zriaďovaní a rozvoji
krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a napropagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s
rozvojom krátkych dodávateľskýchreťazcov a miestnych trhov
v spojitosti s podopatrením 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov,
výzva č. 11/PRV/2015

Názov zákazky: Technológia

1.

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):
Žiadateľ / prijímateľ nie verejný obstarávateľ ani obstarávateľ v zmysle odsekov (1) a (2) zákona č. 343/2015 Z.z., a
je osoba, na ktorú sa vzťahuje § 8 odsek (3) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 18.novembra 2015, a je povinná uzatvárať zmluvy na dodávky tovarov, stavebných prác a
služieb podľa pokynov a podmienok uvedených v Usmernení PPA č. 8/2017 (zverejnené dňa 28.06.2017 na:
www.apa.sk, s účinnosťou od 28.06.2017).

2.

Obchodný názov:

GAMOTA JR s.r.o.

Sídlo:

Súmračná 3
821 02 Bratislava-Ružinov

IČO:

46 297 898

DIČ:

2023354652

IČ DPH:

SK2023354652

Zastúpený:

JUDr. Antal Zsigo

Mobil:

+421 903 402 426

e-mailový kontakt:

antal@gtkn.sk

Webová stránka:

http://gamotajr.com/

Kontaktná osoba obstarávateľa v súvislosti s procesom obstarávania:
meno, priezvisko: Ing. Katarína Plavcová
spoločnosť: Premier Consulting EU, s.r.o.
sídlo: Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
pevná linka:
mobil:
fax:
e-mail:

035 771 3585
0915 733 555
035 771 4250
plavcova@eurofondy.sk
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Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou.
Obstarávateľ posiela výzvu na predloženie cenovej ponuky len prostredníctvom pošty alebo iného poskytovateľa
služieb prepravy zásielok. Na ostatnú komunikáciu môže obstarávateľ využiť aj elektronické prostriedky - e-mail v
zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017.

3.

Všeobecné podmienky obstarávania:
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 - 2020 bude overovať primeranosť nárokovaných výdavkov obstarávaných tovarov, stavebných
prác a služieb. Pri overovaní primeranosti výdavkov bude vychádzať z dostupných zdrojov a údajov o cenách
jednotlivých tovarov, stavebných prác a služieb (napr. pri stavebných prácach CENEKA, CENKROS a pri obstarávaní
tovarov z vlastného prieskumu trhu uskutočneného v zmysle pravidiel Systému riadenia PRV SR 2014-2020).

4.

Vymedzenie a opis predmetu obstarávania:
P.č. Vymedzenie predmetu zákazky
/ logický celok

Množstvo

1. Technológia

Špecifikácia
1 podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
technológia spracovania orechov pozostávajúca z linky čistenia a sušenia, linky triedenia a linky balenia

Obstarávateľ vymedzil predmet dodávky a zadefinoval požadované technické parametre.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky - Príloha č. 1
Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia.
Druh zákazky:
dodanie tovarov
Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Hurbanovo
Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne.

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 úradne preložené do úradného slovenského jazyka okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.

6.

Mena v cenovej ponuke:
Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta
kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim
podpisom.
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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 rozpočet musí byť členený podľa položiek .
e) Rozpočet členený podľa položiek sa predkladá aj v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte, ktorý
umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov.
f) Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne.

8.

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:
a) doklad, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
v závislosti od predmetu obstarávania – (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) výpis z registra trestov:
 za právnickú osobu
 za každého štatutárneho zástupcu, za každého člena dozornej rady, príp. prokuristu
Predložené výpisy nesmú byť staršie ako 3 mesiace – predkladá sa originál alebo úradne osvedčená
fotokópia.
alebo
čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe – predkladá sa originál podpísaný štatutárom / štatutármi v zmysle OR SR /
ŽR SR – predkladá sa originál
Čestné vyhlásenie je samostatnou prílohou tejto Výzvy - Príloha č. 3.
Poznámka: V prípade predloženia čestného vyhlásenia bude víťazný uchádzač písomne vyzvaný na
predloženie predmetných výpisov z registra trestov do 5 pracovných dní.
c) čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov –
predkladá sa originál podpísaný štatutárom / štatutármi v zmysle OR SR / ŽR SR – predkladá sa originál
Čestné vyhlásenie je samostatnou prílohou tejto Výzvy - Príloha č. 4.
d) čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené
exekučné konanie – predkladá sa originál podpísaný štatutárom / štatutármi v zmysle OR SR / ŽR SR –
predkladá sa originál
Čestné vyhlásenie je samostatnou prílohou tejto Výzvy - Príloha č. 5.
Doklady v písm. b), c) a d) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v „Zozname
hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a že skutočnosti dokladované
v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne prekladania cenových ponúk.
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e) Príloha č. 2a – Krycí list cenovej ponuky – Krycí list predloží uchádzač v papierovej podobe, ako aj v
elektronickej podobe vo formáte (.xls) na CD nosiči
Krycí list cenovej ponuky je prílohou č. 2a tejto Výzvy.
f) Príloha č.2b – Rozpočet cenovej ponuky – Rozpočet predloží uchádzač v papierovej podobe, ako aj v
elektronickej podobe vo formáte (.xls) na CD nosiči
Rozpočet cenovej ponuky je prílohou č. 2b tejto Výzvy)
Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované.

9. Cenové ponuky je potrebné predložiť v 2 listinných vyhotoveniach:
 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z obstarávania

 1 x listinný originál, ktorý bude súčasťou dokumentácie k obstarávaniu a bude odstúpená
poskytovateľovi NFP

10. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky je stanovená nasledovne:
15 pracovných dní odo dňa doručenia tohto písomného oslovenia
Lehota na predloženie cenovej ponuky začne plynúť 1. pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia tejto
výzvy na predloženie cenovej ponuky. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie 15. pracovný deň odo dňa
doručenia tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky, resp. odo dňa posledného zverejnenia výzvy v dennej tlači.

11. Miesto na predloženie ponúk:
Písomnú ponuku v listinnej podobe zasielanú poštou, kuriérom alebo osobne prosím zasielať na nasledovnú
poštovú adresu:
Premier Consulting EU, s.r.o.
Ing. Katarína Plavcová
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

12. Spôsob predloženia ponúk:
a) písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve na predloženie
cenovej ponuky (neúplné cenové ponuky nebudú akceptované)
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.
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Obstarávateľ: GAMOTA JR s.r.o.

Ing. Katarína Plavcová
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

Súťaž: Technológia

13. Dátum, čas a miesto otvárania ponúk:
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 25.04.2018 o 10:00 hod. v sídle obstarávateľa:
GAMOTA JR s.r.o.
Súmračná 3
821 02 Bratislava-Ružinov
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky.

14. Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.04.2018 o 10:30 hod. v sídle obstarávateľa:
GAMOTA JR s.r.o.
Súmračná 3
821 02 Bratislava-Ružinov
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet obstarávania.

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požadované technické požiadavky
(Príloha č. 1 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky – Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia).

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.

16. Minimálne požadované obchodné podmienky:
Obstarávateľ 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
Obstarávateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody s dodávateľmi tovarov, stavebných prác a služieb
výlučne v písomnej forme.
Zmluva s dodávateľom musí v zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017 obsahovať:
- ustanovenie, že „Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené
osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej
miere.“
- sankciu za nedodržanie termínu plnenia zmluvy na dodávku stavebných prác, tovarov a služieb, pričom
obstarávateľ je povinný túto sankciu voči dodávateľovi uplatniť a vymáhať,
- sankciu za nedodržanie kritérií, na základe ktorých dodávateľ získal zákazku (výška sankcie bude predstavovať
minimálne finančný rozdiel medzi víťaznou ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí).
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17. Doplňujúce informácie:
Cenové ponuky uchádzač predkladá v 2 listinných vyhotoveniach, nakoľko 1 originál ostáva ako súčasť
dokumentácie z obstarávania a 1 originál bude odstúpený poskytovateľovi NFP.
V prípade predloženia čestného vyhlásenia bude víťazný uchádzač písomne vyzvaný na predloženie výpisov z
registra trestov do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia výzvy.
Víťazný uchádzač bude obstarávateľom písomne vyzvaný na súčinnosť k podpisu zmluvy.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1
Príloha č. 2a
Príloha č. 2b
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia
Krycí list cenovej ponuky
Rozpočet cenovej ponuky
Čestné vyhlásenie (nahradzujúce výpisy z registra trestov)
Čestné vyhlásenie (súvisiace s neporušením zákazu nelegálnej práce)
Čestné vyhlásenie (že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené
exekučné konanie)
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