Ildikó Šubová, Mierová 75, 937 01 Želiezovce, IČO: 34030085

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:

„Obstaranie strojov do ŠRV“

1. Identifikácia prijímateľa / verejného obstarávateľa:
Názov:
Ildikó Šubová
IČO:
34030085
Sídlo:
Mierová 75, 937 01 Želiezovce
štatutárny orgán:
Ildikó Šubová – osoba konajúca
Telefón:
+421 905 540 265
Email:
subova.ildi@gmail.com
2. Adresa a kontaktné miesto, odkiaľ možno získať ďalšie informácie a na ktoré musia
byť doručené ponuky:
obchodné meno:
MP Profit PB, s.r.o.
adresa:
Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
Kontaktná osoba:
Ing. Vladimír Lipovský – manažér VO
Telefón:
+421 948 134 667
Email:
vladimir.lipovsky@mpprofit.sk
Predmet zákazky: „Investície do strojno- technického vybavenia do ŠRV“
3. Druh zákazky: dodávka tovaru
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý
predmet zákazky.
5. Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať podmienky účasti podľa bodu č. 18 tejto
výzvy.
6. Opis predmetu zákazky: Investície do strojno- technického vybavenia - stroje a
náradia slúžiace na pestovanie a na ochranu plodín špeciálnej rastlinnej výroby:
 Traktor (01.1.2 Kolesové traktory)
 Diskový podmietač (02.1.1 Stroje na podmietku)
 Valce (02.2 Stroje na prípravu pôdy pred sejbou a vysadzovaním)
 Ťahaný postrekovač (05.2.1 Postrekovače - návesné postrekovače)
Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č.1 tejto výzvy.
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7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 16000000-5
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 119 954,00 EUR bez DPH
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Obstaranie strojno-technického
vybavenia: Traktor – 1 ks, Diskový podmietač – 1 ks, Valce – 1 ks, Ťahaný postrekovač
– 1 ks, bližšie špecifikácie sú uvedené v Prílohe č.1 tejto výzvy.
10. Miesto dodania predmetu zákazky: sídlo: Mierová 75, 937 01 Želiezovce
11. Variantné riešenie: neumožňuje sa
12. Obhliadka miesta: neumožňuje sa
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk: do 16. 11. 2017 do 15:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

MP Profit PB, s.r.o.
Podzámska 34/A,
940 02 Nové Zámky
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v pracovných dňoch od
9.00 hod. do 15.00 hod.
14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke
poštou, kuriérom alebo osobne v súlade s bodom 13.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR a uvedie túto skutočnosť v
ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Obstaranie strojov do ŠRV - ponuka“ – Neotvárať!
15. Lehota a miesto otvárania ponúk: dňa 20. 11. 2017 08:00 hod.
Adresa, na ktorej bude prebiehať otváranie ponúk:

Ildikó Šubová
Mierová 75
937 01 Želiezovce
Otváranie ponúk je pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku, verejné v zmysle § 52.
Prítomnosť na otváraní ponúk nie je povinná. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné
v zmysle § 53 zákona a uskutoční sa vyššie uvedenom sídle obstarávateľa.
16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky uvedeného
v prílohe č. 1 tejto Výzvy, v EUR bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom v EUR.
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17. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2017
18. Obsah ponuky:
-

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v 2 (dvoch) origináloch alebo
úradne overených fotokópiách (CP nemôže byť + doklady staršia/e ako 3 mesiace
ku dňu predloženia CP a ktorá obsahuje:
a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky.
Uchádzač vyplní Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky (identifikačné údaje, celkovú
cenu a cenu za daný stroj), vyplní Technické riešenie predmetu zákazky (vyplní
ponúkané parametre podľa požadovaných parametrov, názov ponúknutého stroja,
typ, model), podpíše sa (oprávneným zástupcom žiadateľa – štatutárny orgán alebo
inou oprávnenou osobou), a opečiatkuje (v prípade, ak je uchádzač povinný používať
pečiatku) a uvedie miesto a dátum vyhotovenia ponuky. Potvrdenie uchádzača musí
byť taktiež na strane kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia!
Cenovú ponuku predložiť aj na CD nosiči vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie
a spracovávanie údajov.
b) Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy.
Uchádzač vyplní Prílohu č. 2 Návrh kúpnej zmluvy (identifikačné údaje, celkovú cenu)
a podpíše sa (oprávneným zástupcom žiadateľa – štatutárny orgán alebo inou
oprávnenou osobou), a opečiatkuje (v prípade, ak je uchádzač povinný používať
pečiatku) a uvedie miesto a dátum podpisu návrhu kúpnej zmluvy.
c) Doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu (napr. výpis z Obchodného registra, výpis zo Živnostenského
registra, a pod..)
d) Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy (vzor ČV), 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 podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy (vzor ČV), 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 podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy (vzor ČV), že nie je
v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie

Ildikó Šubová, Mierová 75, 937 01 Želiezovce, IČO: 34030085
Podmienky pre úspešného uchádzača k podpisu zmluvy (v dvoch origináloch alebo
úradne overených fotokópiách, nie starších ako 3 mesiace):
Víťazný uchádzač bude písomne vyžiadaný, aby do 5 pracovných dní doručil (za
predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):
a) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu,
b) výpis z registra trestov právnickej osoby.
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).
V prípade víťazného uchádzača prijímateľ preverí jeho zapísanie do registra partnerov
verejného sektora v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR.
19. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského
jazyka (úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.
20. 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 (ďalej len „NBS“)
platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.
21. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
Verejného obstarávateľa a zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
-

nebudú predložené tri ponuky,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh kúpnej zmluvy
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie - VZOR

V Nových Zámkoch, dňa 17.10.2017
.............................................
Ing. Vladimír Lipovský
splnomocnená osoba

