Zadanie zákazky nad 100 000 EUR
podľa Metodického výkladu č. 6 a metodického pokynu č. 12 CKO
Identifikačné údaje
1 Osoba podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní
2 Adresa poverenej osoby
zastupovaním
3 Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)

V-ALFATEC, s.r.o.
Kátlovce 303, 919 55 Kátlovce, IČO: 36757306
E-VO, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897,
klient@tenders.sk
obstaravanie@e-vo.sk

Predmet zákazky
3 Názov zákazky
4 Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
5 Spoločný slovník obstarávania
(CPV):

,,Betonáreň“
Tovar

6 Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž
technologických zariadení na výrobu betónu. Bližšia
špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 2, č. 3 a č. 4
426 320,00 Eur bez DPH

7 Predpokladaná hodnota
zákazky

43413100-2

Výsledok zadania zákazky
8

Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka

Kúpna zmluva.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
9

Najnižšia cena bez DPH

Predloženie ponuky
10 Požadovaný spôsob určenia
ceny v cenovej ponuke
11 Obsah ponuky

Váha – 100 %

Celková cena v EUR bez DPH
Celková cena v EUR s DPH
1. Návrh na plnenie kritérií (podľa prílohy č. 1)
2. Opis predmetu zákazky (v súlade s bodom 32 tejto
výzvy, t. j. príloha č. 3)
3. Návrh kúpnej zmluvy (podľa prílohy č. 5)
4. Doklady na preukázanie podmienok účasti (podľa
bodu 34)
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12 Označenie ponuky

Názov zákazky – „Betonáreň“

13 Miesto a spôsob doručenia
Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu uvedenú
ponuky
v bode 3 tejto výzvy.
14 Lehota na predkladanie ponúk 27.01.2021, 10:00 hod.
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
27.01.2021, 10:30 hod./ neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
15 Lehota viazanosti ponuky
31.12.2021
(dátum)
16 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Miesto realizácie a lehota dodania predmetu zákazky
17 Miesto realizácie

18 Lehota dodania

V-ALFATEC, s.r.o., Niklová ulica 4346, 926 01 Sereď,
Číslo parcely: KNC 3674/1, katastrálne územie Sereď
(kód k.ú. 855251)
Do 10 mesiacov od vystavenia objednávky

Doplňujúce informácie
19 V prípade potreby osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní môže vysvetliť a ak to
bude nevyhnutné aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo
prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude zaslané všetkým záujemcom
a zverejnené na stránke kontaktnej osoby.
20 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia.
21 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
22 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, osoba podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
23 Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z
predložených ponúk ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam osoby
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak budú neregulárne alebo inak
neprijateľné.
24 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú
zahrnuté všetky náklady uchádzača.
25 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
26 Variantné riešenie sa nepripúšťa.
27 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Prípustný je aj český jazyk.
28 Ponuky sa predkladajú v mene euro.
29 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
30 Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr.
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31 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
Podrobný opis predmetu zákazky
32 Opis predmetu zákazky:
tvorí samostatnú prílohu č. 2, č. 3 a č. 4 tejto výzvy
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
33 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky.
Podmienky účasti
34 Vyžaduje sa splnenie podmienky účasti osobného postavenia, tzn. doklad o oprávnení
dodávať tovar.
Ak uchádzač nepredloží z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej
správy, verejný obstarávateľ si bude splnenie podmienky účasti overovať vo verejne
dostupných informačných systémoch verejnej správy www.orsr.sk a www.zrsr.sk. Ak
uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia
Slovenskej republiky, doklad o oprávnení dodávať tovar predkladá v plnom rozsahu.

...............................................................
Marek Havaš
osoba zodpovedná za VO

Príloha č.1, č. 2 č. 3, č. 4 a č. 5 tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy
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