Bardejovská mliekareň s.r.o.
Mochovská 5, 934 01 Levice

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikácia obstarávateľa
Bardejovská mliekareň s.r.o.
Mochovská 5
934 01 Levice
IČO: 45 948 585
Kontaktná osoba:
Ladislav Kuľka
Telefón: +421 903 620 390
Email: bardejovskamliekaren@gmail.com
Kontaktné miesto:
Bardejovská mliekareň s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podl'a zákona:
§ 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 18.novembra 2015
2. Predmet zákazky
Názov zákazky:
Modernizácia mliekarenskej výroby – technologická časť
Druh zákazky
Tovary
Miesto dodania tovarov:
Bardejov, ul. Duklianska, parcela 3849/5
NUTS kod: SK041
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia mliekarne v rámci projektu s názvom
„Modernizácia mliekarenskej výroby“. Detailné technické požiadavky na dodávané technológie sú
špecifikované v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
1 455 630,00 EUR
Lehota dodania:
12 mesiacov od zadania objednávky
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3. Obsah a náležitosti cenovej ponuky
Obstarávateľ od každého uchádzača vyžaduje predloženie originálov alebo úradne overených
fotokópií nasledovných dokladov nie starších ako 3 mesiace pred doručením obstarávateľovi:
a) Cenová ponuka uchádzača bez DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť
uvedie do cenovej ponuky.
b) Potvrdenie uchádzača o zaslaní a doručení výzvy na predkladanie ponúk a súťažných
podkladov
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 podvodu, 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, trestné činy súvisiace
s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo
iných foriem obchodovania s ľuďmi
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
Doklady v písm. d), e), f) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený
v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO)
a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne
predkladania cenových ponúk.
Obstarávateľ od víťazného uchádzača písomne vyžiada, aby do 5 pracovných dní doručil (za
predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):
g) Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace pred ich doručením obstarávateľovi
h) Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace pred ich doručením
obstarávateľovi. Ak má uchádzač 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, nie starším ako 3 mesiace pred
jeho doručením obstarávateľovi.
Doklady v písm. d) je možné nahradiť dokladmi podľa písm. g), h) v rámci zaslaných
cenových
ponúk.
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4. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
5. Lehota na predkladanie ponúk
7.11.2018 do 09:00 hod.
Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale poštovou zásielkou alebo osobne na adresu sídla
obstarávateľa: Bardejovská mliekareň s.r.o., Mochovská 5, 934 01 Levice.
Pri osobnom doručení ponuky obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí
s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky.
6. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
7.11.2018 o 15:00 hod.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na adrese sídla obstarávateľa: Bardejovská
mliekareň s.r.o., Mochovská 5, 934 01 Levice.
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle § 52
zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona.

7. Doplňujúce informácie
a) Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ, Program rozvoja vidieka SR 2014 2020, opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – časť B) Investície do spracovania,
uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám
energetickej
spotreby,
podopatrenie
4.2
–
Podpora
pre
investície
na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
b) Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej
platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014-2020 – aktualizácia č. 1.
c) Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty resp. informácie k výzve môžu uchádzači
získať na kontaktnom mieste uvedenom v bode 1 tejto výzvy.
d) Cenová ponuka musí mať uvedený rozpočet členený podľa položiek, ktorý sa predkladá
v písomnej aj elektronickej podobe na uzavretom neprepisovateľnom CD nosiči vo
formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov.
e) Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny
ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň
vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.
f) Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má
uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky (SR), doklady a dokumenty musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Preklady dokladov musia byť
opatrené okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
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Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená podpisom oprávneného
zástupcu uchádzača, tz. štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou, ktorej
oprávnenosť preukáže úradne overeným plnomocenstvom (originál alebo úradne
overená fotokópia). Musí byť potvrdená pečiatkou, ak je uchádzač povinný používať
pečiatku. Musí mať uvedený dátum vyhotovenia. Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež
na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia. Nesmie byť staršia ako 3 mesiace
pred doručením obstarávateľovi
h) V prípade víťazného uchádzača obstarávateľ preverí jeho zapísanie do registra partnerov
verejného sektora v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR.
Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a nie je v tomto
registri zapísaný.
i) Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu na dodávku tovarov.
Zmluva bude obsahovať ustanovenie, že oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV
SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR
a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú
kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť
v plnej miere. Okrem uvedeného bude zmluva obsahovať sankciu za nedodržanie
termínu plnenia zmluvy, pričom obstarávateľ je povinný túto sankciu voči uchádzačovi
uplatniť a vymáhať.
g)

Príloha výzvy:
Súťažné podklady

