VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) pre projekt s názvom: „Podpora
podnikania a inovácií spoločnosti MAVIS, s.r.o. v rámci rozvoja mikroregiónu „Požitavie –
Širočina“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROPCLLD-Q399-511-001.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len
„verejný obstarávateľ“)
Názov:

MAVIS, s.r.o.

Sídlo:

Staničná 502, 952 01 Vráble

IČO:

36 545 414

DIČ:

2020147184

Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Mórocz
Tel.:

+421 905 643 890

e-mail:

morocz@mavis.sk

2. Miesto dodania predmetu zákazky:
MAVIS, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie
Logický celok č. 1: Odporová bodová zváračka – 1 ks
Logický celok č. 2: Kompletný otryskávací box – Balotína 1 ks
4. Druh zákazky: tovary
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Zákazku je možné deliť. Cenové ponuky je možné
predkladať samostatne na každý logický celok, alebo na viac logických celkov, alebo na všetky
logické celky.
6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie
Logický celok č. 1: Odporová bodová zváračka – 1 ks
Logický celok č. 2: Kompletný otryskávací box – Balotína 1 ks
Podrobný opis zákazky je vymedzený v dokumente „Cenová ponuka“, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto výzvy.
7. Finančný zdroj:
Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné zdroje z Operačného programu Integrovaný regionálny
operačný program.
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

42990000-2 Rôzne špeciálne stroje a zariadenia

9. Podmienky účasti:
9.1 § 32 Osobné postavenie
•

Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu“. Verejný obstarávateľ si overí splnenie predmetnej
podmienky účasti prostredníctvom verejne dostupných internetových zdrojov ako napr.
www.orsr.sk, www.zrsr.sk a pod. Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO
zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

•

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
v štáte sídla, mieste podnikania alebo obvyklého pobytu“ – uchádzač nesmie byť vedený
v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky
účasti bude verejný obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií
v registri vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je
uvedený v dokumente „Cenová ponuka“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Do 6 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky na dodanie predmetu tejto zmluvy. Objednávka
nemusí byť kupujúcim vystavená na všetky logické celky podľa predmetu zmluvy naraz, ale
podľa požiadavky kupujúceho aj po častiach. V takom prípade sa za termín plnenia považuje
lehota do 6 mesiacov pre každú čiastkovú objednávku zvlášť.
12. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
13. Obhliadka miesta: Nevyžaduje sa
14. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk:
a) 22.10.2021 do 09:00 hod
b) Doručenie mailom na adresu: morocz@mavis.sk alebo mavis@mavis.sk alebo
doporučene poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:
MAVIS, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
Ponuku je potrebné predložiť najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 14. a).
Ponuka v prípade fyzického doručenia musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom
obale (napr. nepriehľadná obálka). Na obálke/obale musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

poštová adresa na predkladanie ponúk uvedená v bode 14. b)

-

adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),

-

označenie heslom súťaže:

„MAVIS, s.r.o. - SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka predkladaná elektronicky mailom bude obsahovať tie isté dokumenty akoby bola
predkladaná fyzicky, avšak tieto budú predkladané ako ich scan vrátane podpisu a pečiatky
(v prípade povinnosti používať pečiatku).
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky a rozhodujúca je
cena v EUR bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena
celkom.
16. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2021
17. Obsah cenovej ponuky: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom origináli, ktorý obsahuje:
a) Cenová ponuka – príloha č. 1 tejto výzvy podľa toho, na ktorý logický celo uchádzač
predkladá cenovú ponuku.
b) Súhlas so spracovaním údajov – príloha č. 2 tejto výzvy.
c) Návrh kúpnej zmluvy – príloha č. 3 tejto výzvy. Uchádzač nemusí v rámci cenovej ponuky
predkladať podpísaný a opečiatkovaný (v prípade povinnosti používať pečiatku) návrh kúpnej
zmluvy. Na jej predloženie bude vyzvaný iba víťazný uchádzač. Návrh kúpnej zmluvy je
súčasťou súťažných podkladov z dôvodu, aby záujemcovia mali možnosť oboznámiť sa
s podmienkami dodávky predmetu zmluvy ešte pred vyhotovením cenovej ponuky.
18. Otváranie ponúk:
Uskutoční sa dňa: 22.10.2021 o 11:00 hod.
Miesto: MAVIS, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Otváranie ponúk bude verejné pre všetkých uchádzačov, ktorí predložia ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Prítomnosť na otváraní ponúk je nepovinná.
19. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 22.10.2021 o 11:00 hod.
20. Podmienky pre uzavretie zmluvy:
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté („verený obstarávateľ a obstarávateľ nesmie
uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora“).

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
-

nebude predložená ani jedna ponuka,

-

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Vráble, dňa 24.09.2021
Ing. Ľudovít Mórocz, konateľ

Prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka
Príloha č. 2 – Súhlas so spracovaním údajov
Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy

