Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti eTwo s.r.o.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke zadávanej osobami, ktorým poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru (v zmysle MP CKO č. 12)

Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti eTwo s.r.o.
1) Identifikácia zadávateľa:
Názov organizácie:

eTwo s.r.o.

Sídlo organizácie:

Obchodná 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto

IČO:

45420807

Štatutárny zástupca:

Mgr. Marián Kokoruďa, konateľ

Kontaktná osoba:

Mgr. Marián Kokoruďa

Telefón:

+421 944 448 964

E-mail:

info@etwo.sk

2) Predmet zákazky
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti eTwo s.r.o., zákazka na dodanie tovarov.
Predmetom zákazky je zabezpečiť kompletné dodanie dvoch logických celkov:
Logický celok č. 1 – Vysokorýchlostná odstredivá separačná technológia
Logický celok č. 2 – Vzdialené riadenie priemyselnej výroby

3) Opis predmetu zákazky
Podrobné opisy technických parametrov jednotlivých logických celkov sú uvedené v dokumente
„Minimálne technické parametre predmetu zákazky“, ktorý tvorí prílohu č. 1A a prílohu č. 1B tejto
výzvy.
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu: Integrovaná
infraštruktúra , Európske zdroje: 50%, Vlastné zdroje žiadateľa: 50% , z prostriedkov EÚ v rámci
Operačného programu: Integrovaná infraštruktúra, Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Logický celok č. 1:

209.703,33 € bez DPH

Logický celok č. 2:

126.335,00 € bez DPH

Spolu:

336.038,33 € bez DPH
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5) Rozsah a rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky logického celku č. 1, alebo celý predmet
zákazky logického celku č. 2 alebo na obidva logické celky. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť
variantné riešenie.

6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
42212000-5

Zariadenia na spracovanie obilnín alebo sušenej zeleniny

42214200-1

Sušičky poľnohospodárskych produktov

30236200-4

Zariadenia na spracovanie údajov

7) Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania tovarov najneskôr do 9 mesiacov od vystavenia objednávky zadávateľa.
Miestom dodania služby je prevádzka zadávateľa Slavkovská 1731, 060 01 Kežmarok.

8) Lehota na predkladanie cenovej ponuky
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 30.03.2021, 11:00 hod..

9) Podmienky predkladania cenovej ponuky
Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať tovar tvoriaci predmet zákazky, pričom zadávateľ overí
takéto oprávnenie uchádzača pri vyhodnocovaní predložených ponúk. Uchádzač môže predložiť iba
jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v
slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú
sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v českom
jazyku).
Ponuky sa predkladajú v mene euro (€).
Uchádzač môže predložiť svoju ponuku:
•

•

elektronicky prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu info@etwo.sk,
pričom v predmete e-mailu je potrebné uviesť: „ Cenova ponuka “ a dovetok, či sa predkladá
ponuka na logický celok č. 1. alebo logický celok č. 2.,
v papierovej podobe na adresu eTwo s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto,
v uzatvorenej obálke, na ktorú je potrebné uviesť: „ Cenova ponuka “ a dovetok, či sa
predkladá ponuka na logický celok č. 1. alebo logický celok č. 2..

Zadávateľ odporúča viesť komunikáciu a predložiť ponuku v elektronickej forme.
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Ak uchádzač predkladá cenovú ponuku na oba logické celky tvoriace predmet zákazky, predkladá
ponuku za každý logický celok samostatne, t. j. v samostatnej správe elektronickej pošty, resp.
v samostatnej obálke.

10)

Obsah ponuky

Cenové ponuky je potrebné vypracovať v zmysle dokumentu „Návrh cenovej ponuky“, ktorý tvorí
prílohu č. 2A a č. 2B tejto výzvy.
Cenu je potrebné uviesť v mene EURO s uvedením ceny bez DPH, vyčíslenia DPH a celkovej ceny
s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v
cenovej ponuke.
Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako
konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia.
Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách.
Ponuka za konkrétny logický celok zákazky musí pozostávať z nasledovných podkladov:
•
•
•
•
•

Vyplnený a riadne podpísaný Návrh cenovej ponuky pre daný logický celok
Vyplnená a riadne podpísaná Kúpna zmluva pre daný logický celok
Vyplnený a riadne podpísaný Návrh uchádzača na plnenie kritéria pre daný logický celok
Vyplnené a riadne podpísané Čestné vyhlásenia uchádzača
Vyplnený a riadne podpísaný Zoznam subdodávateľov pre daný logický celok

11)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cenové ponuky jednotlivých logických celkov budú hodnotené podľa jediného kritéria – najnižšia
cena bez DPH za uskutočnenie daného logického celku zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená
matematicky na 2 desatinné miesta.
Dodávateľ stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný logický celok predmetu zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.
Záujemca/uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky
náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Poradie dodávateľov sa určí vyhodnocovaním ponúk, a to porovnaním výšky navrhnutých ponúknutých
cien za dodanie predmetu zákazky, vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách
záujemcov. Úspešný bude ten záujemca, ktorý navrhol/požadoval za dodanie daného logického celku
predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Poradie ostatných záujemcov sa zostaví
podľa predložených ponúk vzostupne od 2. po x., kde x. je počet záujemcov, ktorí predložili ponuku.

12)

Spôsob vzniku záväzku

Kúpna zmluva. Jej znenia pre jednotlivé logické celky predmetu zákazky tvoria prílohu č. 3A a prílohu
č. 3B tejto výzvy.
3

Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti eTwo s.r.o.

13)

Ďalšie informácie

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr 60 dní. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok.
V prípade potreby zadávateľ môže vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené
v tejto výzve. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude zverejnené na
webovom sídle zadávateľa.
Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru predstavujúceho konkrétny
logický celok predmetu zákazky, je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s
dodávkami tovarov, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar vnútorného
auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší
kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu,
jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, Splnomocnení zástupcovia
Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky o. i. aj vtedy, ak ani jeden
uchádzač nesplní podmienky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách. Zároveň si
zadávateľ vyhradzuje právo zrušiť postup, ak by sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva na
predloženie ponuky zverejnená.
Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené
ponuky budú nad rámec finančných možností zadávateľa alebo predložené ponuky nebudú spĺňať
technické špecifikácie predmetu zákazky, ako napríklad ponuka obsahuje obmedzenia resp. výhrady,
ktoré sú v rozpore so špecifikáciou, alebo obsahuje iné množstvá alebo iné predmety ako tie, ktoré sú
uvedené v špecifikácií predmetu zákazky, a to z dôvodu vzniku neoprávnených nákladov vo väzbe k
projektu.
Zadávateľ uvádza, že nie je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

14)

Informácie o subdodávateľoch

Uchádzač je povinný predložiť spolu so svojou cenovou ponukou taktiež Zoznam subdodávateľov,
v ktorom uvedie o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa,
ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Vzor takéhoto vyhlásenia
o subdodávateľoch tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Vyhlásenie o subdodávateľoch
je uchádzač povinný predložiť aj v prípade, ak nebude na danej zákazke spolupracovať so žiadnym
subdodávateľom.
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15)

Zoznam príloh výzvy na predkladanie ponúk

1A

Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre logický celok č. 1.

1B

Minimálne technické parametre predmetu zákazky pre logický celok č. 2.

2A

Návrh cenovej ponuky pre logický celok č. 1.

2B

Návrh cenovej ponuky pre logický celok č. 2.

3A

Kúpna zmluva pre logický celok č. 1.

3B

Kúpna zmluva pre logický celok č. 2.

4A

Návrh uchádzača na plnenie kritéria pre logický celok č. 1.

4B

Návrh uchádzača na plnenie kritéria pre logický celok č. 2.

5

Čestné vyhlásenia uchádzača

6A

Zoznam subdodávateľov pre logický celok č. 1.

6B

Zoznam subdodávateľov pre logický celok č. 2.

16)
Dátum zverejnenia výzvy na predloženie ponúk na webovom sídle
a zaslania informácie o jej zverejnení
16.03.2021
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