Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (osoby podľa § 8 ods. 1 zákona o VO):
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

DALNÍK, s.r.o.
090 05 Medvedie 22
Ing. Juraj Červák, konateľ
36 446 581

Kontaktná osoba:
Meno:
Telefón:
E-mail:

Ing. Jozef Šuľak
0915 923 821
jozef.sulak@arr.sk

2. Názov predmetu zákazky:

Technológia zasnežovania

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka technológie zasnežovania v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tejto
výzve. Súčasťou zákazky je aj montáž technológie a zaškolenie obsluhy.
4. Požadovaný termín dodania zákazky:

najneskôr do 90 dní od záväznej objednávky

5. Miesto dodania:

Lyžiarske stredisko v katastri obce Medvedie

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

96 332,03 EUR

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
8. Súťažné podklady k výzve:

kúpna zmluva

nerelevantné, všetky informácie sú uvedené vo výzve

9. Podmienky účasti:
a) v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
predloží každý uchádzač, pričom doloží doklad (postačuje obyčajná fotokópia prípadne
sken originálu) o oprávnení dodávať požadovaný tovar.
b) v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
predloží každý uchádzač, pričom doloží čestné vyhlásenie (sken originálu).
c) v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru
za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnený
minimálne jedným potvrdením (referenciou) o uspokojivom dodaní tovaru rovnakého

alebo obdobného charakteru v sumárnej výške rovnajúcej sa predpokladanej hodnote
zákazky.
Zoznamy aj potvrdenia musia obsahovať minimálne tieto údaje:
 obchodné meno a sídlo dodávateľa tovaru,
 obchodné meno a sídlo odberateľa,
 zmluvný termín poskytnutia, skutočný termín uskutočnenia,
 celkovú zmluvnú cenu za dodanie tovaru v EUR bez DPH.
Zoznam dodaného tovaru musí byť predložený ako sken originálu podpísaného
štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade uchádzač predloží splnomocnenie tejto osoby na
zastupovanie).
V prípade, ak je potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok referencia uvedená
v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, nie je potrebné
predkladať túto referenciu ale postačuje uviesť túto skutočnosť v zozname stavebných
prác.
10.Kritériá hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za dodanie predmetu zákazky
bez DPH.
11.Spôsob určenia ceny:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne celkovú cenu zákazky.
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky bez DPH.
V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena bez DPH.

12.Financovanie predmetu zákazky:
12.1 Zákazka bude financovaná z Integrovaného regionálneho
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
12.2 Požadujeme platbu na faktúru s lehotou splatnosti 30 dní

operačného programu

13.Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky:
13.1 Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej
v bode 1 tejto výzvy do 20.4.2020. Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú brané do
úvahy.
13.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto dokumenty:
a) Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, podľa vzoru uvedeného
v prílohe č. 2 výzvy podpísaný oprávnenou osobou.
b) Položkový rozpočet v rozsahu podľa prílohy č. 1 výzvy podpísaný oprávnenou
osobou.
c) Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti.
13.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené ako
skeny originálov týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
13.4 Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť

podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo
úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
14.Ďalšie informácie:
14.1 Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta realizácie. Termín obhliadky je
možné dohodnúť telefonicky alebo emailom.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Červák, konateľ, tel.: 0905 341 115, dalnik@centrum.sk
14.2 Otváranie ponúk: vzhľadom na trvanie mimoriadnej situácie v SR v čase vyhlásenia
výzvy budú dátum, čas a miesto otvárania ponúk oznámené uchádzačom po
predložení ponúk.
14.3 Postup pri otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán, člen
štatutárneho orgánu (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
14.4 Lehota viazanosti ponúk: 31.8.2020

V Košiciach, dňa 31.3.2020

