VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK V PRIESKUME TRHU
1. Identifikácia kupujúceho:
ELPROPEK spol. s r. o.
Názov:
Sídlo:
Požiarnická 6, Košice 040 01
Zastúpený:
Ing. Katarína Fedorková , konateľka
IČO:
36 191 931
2020059052
IČ DPH:
0905 977 995
Telefón:
elpropek@elpropek.sk
E-mailKontaktná osoba
vo veciach obstarávania: Ján Valko
0918495446
Mobil:
E-mail:
jvalko@metecconsulting.sk
2.

3.

Názov zákazky:
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Elpropek spol. s r.o. prostredníctvom automatizácie
výrobného procesu - nákup technológie
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie technológie, ktorá prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti
spoločnosti Elpropek spol. s r.o. prostredníctvom automatizácie výrobného procesu
Detailná špecifikácia požadovaná obstarávateľom je uvedená
v Prílohe č. 1 výzvy na _predkladanie ponúk

4.

Stručný opis predmetu obstarávania:
1. Lúhovačka 580 x 980 - 1ks
2. Dávkovač cukrárskych hmôt - 1ks
3. Linka na bežné pečivo - 1 ks
4. Zariadenie k múčnemu hospodárstvu - 1ks

5.

Miesto dodania predmetu zákazky
Kraj:
Okres:
Obec:

Košický
Košice
Svinica 67, Košice - okolie

6.
Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je stanovená do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy

7.
Typ zmluvy:
Kupujúci uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov obstarávania Kúpnu
zmluvu podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie (kód
výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) a vlastných zdrojov kupujúceho v rámci projektu „Zvýšenie
konkurencieschopnosti spoločnosti ELPROPEK spol. s r.o. prostredníctvom automatizácie
výrobného procesu., kód ITMS2014+: 313031Q174. Podrobnejšie viď zmluvu uvedenú v prílohe tejto
výzvy.
9.
10.

Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.
Lehota viazanosti ponúk: 12/2020

Lehota na predkladanie ponúk:
Do:21/4/2020 čas: do 17:00 hod
Emailová Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je: ivalko@metecconsulting.sk

Kontaktná osoba:

ELPROPEK spol. s r. o.
Požiarnická 6, 040 01 Košice
Ján Valko

Mobil:
E-mail:

0918 495 446
jvalko@metecconsulting. sk

Organizácia:

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení
nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky
vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku prípustný je aj
český jazyk) a v mene EUR.
11.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
• Stanovujú sa nasledovné kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov: Cena v EUR
bez DPH alebo Cena celková v prípade uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH.
• Definícia kritérií: CENA v Eur bez DPH resp. CENA v Eur celkom
- je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách bez DPH resp. celkom v
eurách (v prípade uchádzača, ktorý je neplatca DPH).
- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude
vyjadrená v mene EUR s presnosťou na dve desatinné miesta.
- Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.
- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu uvedie v
zložení:
A)
navrhovaná ponuková cena bez DPH,
B)
suma DPH,
C)
navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
- Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje ceny
zaokrúhlené na maximálne 2 desatinné miesta.
Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.
• Pravidlá uplatnenia kritérií:
• Cena za celý predmet zákazky: Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej
príslušného poradia podľa údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za
dodanie predmetu zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude
najnižšia. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

12.

Podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky:
Uchádzač musí byť oprávnený dodať predmet obstarávania. Uvedenú skutočnosť kupujúci overí
počas hodnotenia ponúk prostredníctvom verejne dostupných databáz.

13.

Obsah súťažnej ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača
• Dátum vyhotovenia
• Cenová ponuka podľa pravidiel uvedených vo výzve
Vyplnená a podpísaná kúpna zmluvu spolu s Prílohou č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií a
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia

j4,

Náklady na prípravu ponukv:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči kupujúcemu.

15.

Ďalšie informácie:
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Kupujúci si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú v
rozpore s jeho finančnými možnosťami alebo nebudú pre neho výhodne.
Kupujúci si vyhradzuje právo nerokovať a neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa
podstatne zmenia podmienky, za ktorých sa súťaž vypísala.
Ďalej kupujúci upozorňuje, že uskutočnením tejto súťaže nevyplýva pre neho záväzok uzavrieť
zmluvu s niektorým z uchádzačov.
Ponuka musí byť zostavená v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a v zmysle požiadaviek
obstarávateľa. Zákazku n i e j e možné akokoľvek deliť a obstarávate požaduje dodávku tovarov
ako kompatibilný celok.

Zakupujúceho schválil dňa: 03.04.2020
ELPROPEKí s.r.o.

Požiarnická 6.040 01 Košice
100:36191931
DIČ:2020059052
Tel.: 055/728 79 88
©

Prílohy:
Príloha č. 1 špecifikácia predmetu obstarávania
Príloha č.2 Kúpna zmluva spolu s prílohami: Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Cenová kalkulácia
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