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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
PRIESKUM TRHU
Ako dotovaná osoba, ktorá dostane viac alebo menej ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru (ďalej len
„verejný obstarávateľ“), Vás žiadame o predloženie ponuky na predmet zákazky s názvom:

„Nákup kuchynského vybavenia pre cukrárenskú výrobu“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Email:

Ing. Jozef Baran – BARTRANS, s. r. o.
Kpt. Nálepku 846, 976 69 Pohorelá
50627520
2120431016
SK2120431016
Ing. Jozef Baran
jozef@bartrans.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Jozef Baran
+421 918 918 101
jozef@bartrans.sk

2.

Druh obstarávateľa: dotovaná osoba, ktorá dostane viac alebo menej ako 50% finančných prostriedkov na dodanie
tovaru (ďalej len „verejný obstarávateľ“)

3.

Druh predmetu obstarávania: tovar

4.

Typ zmluvy: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (bude vyžiadaná iba od úspešného uchádzača)

5.

Miesto dodania predmetu zákazky: Jánošíkova 441, 976 69 Pohorelá

6.

Predmet obstarávania:
Názov projektu:
Hlavný kód CPV:
Kód výzvy:
Operačný program:
Aktivita:
Fond:
Prioritná os:
Investičná priorita:
Špecifický cieľ:

7.

SKVALITNENIE A ROZŠÍRENIE CUKRÁRENSKEJ VÝROBY spoločnosti BARTRANS
CPV 39221000-7 Kuchynské vybavenie
IROP-CLLD-P833-511-001
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
A1 Podpora podnikania a inovácií
Európsky fond regionálneho rozvoja
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Opis predmetu zákazky: Predmetom verejného obstarávania je nákup kuchynského vybavenia pre prevádzku cukrárenskej
výroby. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých
parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto
výzve, alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho
výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

8.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa
Zdôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: V nadväznosti na § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obstarávateľ nerozdelil predmet
obstarávania na samostatné časti.
Predmet zákazky verejný obstarávateľ nerozdeľuje z dôvodu, že tvorí komplexný a logický celok. Verejný
obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má zato,
že ak by došlo k rozdeleniu predmetu zákazky na časti, v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných
dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie
celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho
plnenia obstarávanej zákazky.

9.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

10. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 3 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy
11. Lehota na predloženie ponuky uplynie: 15.6.2022

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

12. Spôsob a miesto predloženia ponuky:
a)

elektronicky e-mailom na adresu jozef@bartrans.sk s predmetom správy „Nákup kuchynského vybavenie pre
cukrárenskú výrobu“, resp. ako odpoveď na email vrátane požadovaných dokladov a dokumentov

skenovaných vo formáte PDF., JPEG. a pod.
13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Kritérium: najnižšia cena v EUR bez DPH
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti (bod 16, 17 a bod 18 tejto Výzvy).
b) Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v
prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať
všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a
požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste
v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------c)

d)

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve
ho k súčinnosti vedúcej uzavretiu Kúpnej zmluvy.
Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Kúpnej
zmluvy na predmet zákazky tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej
podpísanie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí.

14. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
a)

b)
c)
d)

Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí realizátor prieskumu trhu sám v príslušnom registri, v ktorom
je uchádzač zapísaný.
Uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Na uvedený spôsob preukázania
splnenia podmienky účasti uchádzač upozorní vo svojej ponuke.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutímv
Slovenskej republike alebo v štáte sídla/miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f).
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona (existencia konfliktu záujmov).

15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a) Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením formulárov, ktoré tvoria Prílohy tejto Výzvy na predloženie cenovej
ponuky. Uchádzač predloží cenovú ponuku, pre vypracovanie ktorej použije ako podklad dokument - Prílohu č. 2
b) Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. cenová ponuka, technické špecifikácie, návrh zmluvy, prílohy
zmluvy a pod.) musia byť podpísané uchádzačom, t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať, resp. zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom
prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo.
c) Cena za predmet zákazky je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, musí byť stanovená v zmysle
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
d) Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady
spojené s požadovaným predmetom zákazky podľa opisu predmetu zákazky a primeraný zisk, vrátane dopravy na
miesto dodania a montáže. Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí
zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť
primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o
cenách.
e) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

16. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Formulár cenovej ponuky - identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritérií vypracovaná do
formulára, ktorí tvorí Prílohu č. 2 výzvy - sken originálu podpísaný uchádzačom alebo oprávnenou osobou
konať za uchádzača. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie
cenu celkom.
b) Doklad Príloha č. 3 výzvy – Čestné vyhlásenie uchádzača
c) Technická špecifikácia tovaru – žiadame predložiť katalógový/ponukový list alebo fotodokumentáciu tovaru, na základe
ktorého realizátor prieskumu trhu posúdi súlad predloženej ponuky s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
d) Návrh kúpnej zmluvy (bude vyžiadaný od úspešného uchádzača)

17. Jazyk ponuky:
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky,
doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

18. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk: Vyhodnotenie ponúk je neverejné (uskutoční sa dňa 16.6.2022 o 8:00
hod. Počas vyhodnotenia ponúk bude spísaná zápisnica a následne bude odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

19. Platnosť ponuky (lehota viazanosti): do 31.12.2023
20. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania:
a) Predmet zákazky je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov.
b) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
c) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
21.

Ostatné podmienky a informácie:
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky účasti, ak ani
jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú zmluvnú sumu, ak
nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy.
c) Úspešný uchádzač/dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s realizovanými
stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí́ nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
d) Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a to na základe jej
podanej žiadosti.
e) V zmysle zákona 315/2016 Z. z. o Registri partnerov verejného sektora (RPVS) verejný 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 alebo ktorých subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov
verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaný v registri
partnerov verejného sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné
prostriedky nad 100 000,00 EUR. Prijímateľ (úspešný uchádzač) je povinný predložiť doklad o registrácii v RPVS
pred podpisom zmluvy.

Pohorelá, dňa 8.6.2022

Ing. Jozef Baran
konateľ
Prílohy:
1. Špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1)
2. Formulár cenovej ponuky (Príloha č. 2)
3. Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 3)
4. Návrh kúpnej zmluvy (Príloha č. 4)
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