AGROROZKVET s.r.o.
Praznov č. 1365
017 01 Považská Bystrica
IČO: 31573568

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017, k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 podľa § 8 odsek (3) zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra
2015
Názov zákazky:

„ Rekonštrukcia kravína a mliečnice “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov:
AGROROZKVET spol. s.r.o.
IČO:
31573568
Sídlo:
Praznov č. 1365, 017 01 Považská Bystrica
Kontaktná osoba:
Ing. Mária Hoštáková
+421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk
Predmet zákazky:

„ Stavebná investícia – Rekonštrukcia kravína a mliečnice “

2. Druh zákazky: stavebné práce
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý
predmet zákazky.
4. Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať podmienky účasti podľa bodu č. 17 tejto
výzvy.
5. Opis predmetu zákazky: Investícia do hmotného majetku, ktorá zabezpečí zvýšenie
výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskej výroby. Investície do rekonštrukcie
ustajňovacích priestorov pre HD.
Jestvujúca budova bývalého kravína slúži na chov ošípaných, oviec a iných
hospodárskych zvierat, v časti mliečnice sa nachádza spracovateľská časť a technické
zázemie pre pracovníkov farmy. Priestory v súčasnom období z hygienických a
funkčných dôvodov nevyhovujú svojmu účelu.
Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č.1 a v prílohe č. 3 tejto výzvy.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45000000-7

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 217 828,20 EUR bez DPH
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Investícia do hmotného majetku, ktorá

zabezpečí zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskej výroby. Investície
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do rekonštrukcie ustajňovacích priestorov pre HD. Bližšie informácie sú uvedené
v Prílohe č.1 a v prílohe č. 3 tejto výzvy.
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Parcela č. 842/3, Katastrálne územie obce
Považská Bystrica, miestna časť Praznov.
10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Obhliadka miesta: Nevyžaduje sa
12. Lehota a miesto na predloženie ponúk: do 15.11. 2017 do 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
MP Profit PB, s.r.o.
Hliníky 712/25
017 01 Považská Bystrica
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne, a to v
pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.
13. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke
poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 13. Ponuky budú predkladané v
slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Rekonštrukcia kravína a mliečnice - ponuka“ – Neotvárať!
14. Lehota a miesto otvárania ponúk: dňa 16. 11. 2017 11:00 hod.
Adresa, na ktorej bude prebiehať otváranie ponúk:
AGROROZKVET, s.r.o.
Praznov č. 1365
017 01 Považská Bystrica
Otváranie ponúk je pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku, verejné. Prítomnosť na
otváraní ponúk nie je povinná.

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie
kritérií a Rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je
platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
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16. Lehota viazanosti ponúk: 28. 02. 2018

17. Obsah ponuky:
-

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v dvoch origináloch, ktorá
obsahuje:
a) cenovú ponuku uchádzača bez DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť
uvedie do cenovej ponuky, podpísanú oprávneným zástupcom, v prípade povinnosti
používať pečiatku, orazený a s uvedením dátumu vyhotovenia ponuky.
Cenovú ponuku je nutné predložiť aj na CD v excel súbore.
b) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy podľa prílohy tejto výzvy,
c) doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu,
d) čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli
právoplatne odsúdení 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, alebo výpis z registra trestov
všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady prípadne prokuristu nie
starší ako 3 mesiace a výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3
mesiace.
e) 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,
f) čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je
voči nemu vedené exekučné konanie
g) referencie od jedného alebo niekoľkých užívateľov stavieb, ktorým v
predchádzajúcich 5 rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru
približne v sume predpokladanej hodnoty stavebnej investície s toleranciou +/- 5 %
z predchádzajúcich 5-tich rokov, akceptuje sa fotokópia referencií z údajov
o hospodárskom subjekte vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné
obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v registri – Evidencia
referencií.

Podmienky pre úspešného uchádzača k podpisu zmluvy (v dvoch origináloch):
Víťazný uchádzač bude písomne vyžiadaný, aby do 5 pracovných dní doručil (za
predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):
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a) úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar ktorý zodpovedá
predmetu zákazky (výpis OR, ŽR a pod.) ako originál alebo úradne overená kópia,
doklad nemôže byť starší ako tri mesiace,
b) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu ako originál alebo úradne overená kópia, doklad nemôže byť
starší ako 3 mesiace,
c) výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má
sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO).)ako originál alebo úradne overená kópia,
doklad nemôže byť starší ako 3 mesiace.
18. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
Verejného obstarávateľa a zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
-

Nebudú predložené tri ponuky,
ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

V Považskej Bystrici, dňa 16. 10. 2017

.............................................
Mgr. Peter Potecký
splnomocnená osoba

