VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. " pre projekt s názvom: „Podpora inteligentných
inovácii v spoločnosti PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o." v rámci výzvy s kódom
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

1. Identifikácia osoby, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru (ďalej len ako „obstarávateľ“)
Názov:

PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.

Sídlo:

Štúrova 17, 94101 Bánov

IČO:

36536776

DIČ:

2020144423

IČ DPH:

SK2020144423

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gajdoš
Tel.: 0908 905 031

2. Miesto dodania predmetu zákazky:
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, Pri Skladoch 1, 940 01 Nové Zámky

3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu s názvom: „Podpora
inteligentných inovácii v spoločnosti PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.“ konkrétne
ide o zariadenie:
Logický celok č. 1: Automatizovaná linka na výrobu chleba - 1 ks
Podrobný opis zákazky je vymedzený v dokumente „Technická špecifikácia“, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto výzvy.

4. Rozdelenie zákazky:
Neumožňuje sa.

5. Finančný zdroj:
Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné zdroje z Operačného programu Výskum
a inovácie.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42215200-8
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 091 666,67 EUR bez DPH
8. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk:
a) 22.06.2020 do 18:00 hod
b) mailom na adresu: info@anytimesro.sk alebo stano@anytimesro.sk, alebo
doručenie poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:
ANYTIME s.r.o., Panenská 13, 811 03 Bratislava.

Ponuku je potrebné pripraviť z predvyplneného formuláru, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto Výzvy.
Do predmetného tlačiva uchádzač uvedie:
-

svoje identifikačné údaje,

-

dobu platnosti cenovej ponuky,

-

obchodný názov výrobcu,

-

typové označenie ponúkaného zariadenia,

-

skutočné technické parametre ponúkaného zariadenia (uviesť áno/nie, v
prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť)

-

navrhovanú cenu k jednotlivým položkám a celkovú cenu za logický celok
(bez DPH, výška DPH a cena s DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca
DPH, uvedie sa konečná cena),

-

miesto a dátum vyhotovenia ponuky,

-

podpis a pečiatku (v prípade povinnosti používať pečiatku)

Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo
výzve na predkladanie ponúk v bode 7. a). Ponuka v prípade fyzického doručenia
musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale

(napr. nepriehľadná

obálka). Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
-

adresa uvedená v bode 7. b)

-

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

-

označenie:

„JURAJ OREMUS – tovary – neotvárať“.

9. Jazyk ponuky:
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač 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.

10. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 23.06.2020 o 10:00 hod. Kúpna zmluva bude
podpísaná s uchádzačom, ktorý predložil ponuku s najnižšou ponukovou cenou v EUR
bez DPH.

11. Obsah cenovej ponuky:
a) Cenová ponuka uchádzača – vyplnený formulár „Technická špecifikácia“, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto výzvy.
b) Súhlas so spracovaním osobných údajov – uchádzač vyplní prílohu č. 2 výzvy.
c) V prípade uchádzača, ktorého oprávnenosť dodávať predmet zákazky nie je možné
preveriť z obchodného registra cez verejne dostupné zdroje na internete, predloží

tento uchádzač aj výpis z obchodného registra resp. obdobného registra pre danú
krajinu, prostredníctvom ktorého bude možné túto skutočnosť posúdiť.

12. Pokyny k uzavretiu zmluvy
Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora a u ktorého nedošlo k overeniu identifikácie konečných užívateľov
výhod podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy, ktorý bude podpísaný s úspešným
uchádzačom tvorí prílohu č.3 tejto výzvy. V rámci predkladania ponúk ju uchádzači
nemusia predkladať. Na jej podpis bude vyzvaný úspešný uchádzač.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR bez DPH.

14. Lehota viazanosti ponúk
10 mesiacov
V Bratislave, dňa 02.06.2020

Ing. Stanislav Gajdoš
osoba poverená výkonom obstarávania

