
Yýzva na predkladanie ponúk

pre zákazkl s nízkou hodnotou podľa $ 1l7 zákona č.34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní
a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov y zneni neskoľších predpisov

(ďalej len ,,zákon o veľejnom obstarávaní")

1. Verejný obstarávatel':

Názov obstarávateľa: Ľuboš Púčik - DREVIL
Sídlo: Mačov 832, Diviaky nad Nitricou 972 25
ĺČo: +oe+glso
DIČ: 10454387gO
Kontaktná osoba (meno a pľiezvisko): Ľuboš Púčik
tel. č' kontaktnej osoby: 0907 314830
e-mail kontaktnej osoby: dľevil@drevil. sk
adresa hlavnej stľánky veľejného obstaľávateľa lIJPtI-l https://www'dľevil.sV

2, Zatriedenie obstaľávacieho subjektu podl'a zákonaz
obstaľávatel' podl'a $ 8 ods. 1, pis. c ZYO

3. Dľuh zái<azl<y (tovar, služby, stavebné práce): Zétkazka na dodanie tovaľu

4. Hlavné miesto dodania tovaru: Prevádzka Ľuboš Púčik _ DREVIL, obec Kostolná Ves,
k.ú. KostolnáVes, okľ. Pľievidza,paľcelac-KN I875lI, súp. číslo 208

5. Výsledok veľejného obstaľávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazlr<y, platobné
podmienlĺy): Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle Zákona č. 5l3ll99l Zb. obchodný
zákonník v zneni neskoľších predpisov (ďalej len ,,obcho dný zákonník") a podľa iných
príslušných pľávnych predpisov' lehota na realizáciu zákazky je 6 mesiacov od účinnosti
Kúpnej zm|uvy. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku na zák|ade vyhotovenej faktúry' Splatnosť faktúry bude 30 dní po odovzdaní a pľebľatí
dielabezzávad.

6. opis predmetu zátkaz|<yz
Zákazka s nízkou hodnotou rozďelená na dve samostatné časti:
1. Časť: Technologické inovácie pľe Ľuboš Púčik - DREVIL _ Dvojkotúčová horizontálna

píla
Predmet zákazky bude realizovaný v rámci projektu pľedkladaného v ľámci výzvy
IROP' aktivita A1 Podpoľa podnikania a inovácií, kód výzvy IROP-CLLD-W965-
511-001. Predmetom zákazky je Dvojkotúčová horizontálna píla. Podľobné
technické paľametre a špecifikácia stroja je uvedená v prílohe č.2 Návľh technickej
špecifikácie a cien - horizontá|na pila.

2. Časť: Technologické inovácie pľe Ľuboš Púčik _ DREVIL _ Skľacovaciapila
Predmet zákazky bude ľealizovaný v ľámci pľojektu pľedkladaného v ľámci výrw
IROP' aktivita A1 Podpoľa podnikania a inovácií, kód výzvy IROP-CLLD-W965-
511-001. Predmetomzákazkyje Skľacovacia píla. Podrobné technické paľametre a
špecifikácia stroja je uvedená v prílohe č.2 Návľh technickej špecifikácie a cien -
skracovacia pila.

Kĺitéľium vyhodnotenia ponúk je najnižšia celková cena V € bez DPH. Y prípade, že
uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Uchádzač je opľávnený



predložit' cenovú ponuku na celý pľedmet zátkaz|<y alebo len na jeho čast'. Lehota
viazanosti ponúk je stanovená ďo 30.04.2022. Zm|uva, ktorá bude výsledkom obstarávania je
Kúpna zmluv4 v ktoľej budú definované ďalšie podmienky. Ponuky ktoľé nebudú pľedložené
v súlade s výzvou na predkladanie ponúk' ľesp' chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na
základe Žiadosti o doplnenie, nebudú zaradené do vyhodnocovania ponúk. obstarávateľ si
vyhradzuje pľávo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj pľávo toto obstarávanie
kedykoľvek zľušiť.

7. Spoločný slovník obstaľávania: CPV kód 42642100-9 obrábacie stroje na dľevo

8. Pľedpokladaná hodnota zákazlr<y v EUR bez DPH: Pľedpokladaná hodnota zákazky
bude uľčená týmto pľieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného
uchádzača bude ľealizované jedným pľieskumom tľhu), pričom prieskum tľhu je nástľojom na
určenie pľedpokladanej hodnoty zákazky v zmysle $ 6 ods. l Zvo.

9. odôvodnenie potľeby požadovaných parametľov:
obstarávateľ definoval podľobné technické paľametre a špecifikácie strojov, ktoré sú uvedené
v pľílohách č.2 Návrh technickej špecifikácie acien, pľe každý obstarávaný stľoj zvlášť.
Technické paľametľe boli definované na základe obstaľávateľových potľieb vo výobe, aby
splňali zák|adne požiadavky v piliarskej výľobe. V neposlednom ľade sa parametre
zamertavajú na inovatívnosť stľojov z dôvodu obnovy strojného vybavenia.

10. Hlavné podmienky Íinancovania a platobné dojednania:
Financovanie bude zabezpečené z prostriedkov Euľópskeho fondu ľegionálneho ľozvoja v
rámci výzw IROP-CLLD-W965-511-001, pre aktivitu A1 Podpoľa podnikania a inovácií,
ktoľú vyhlásila Miestna akčná skupina MAGURA sľnÁŽov a z v\astných zdrojov
obstarávateľa. Sviťazným uchádzačom bude uzatvoľená Kúpna zmflva a predmet zákazky
bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na záklaďe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry bude 30 dní po odovzdaní dielabez závad.

11. Podmienlĺy účasti:
I]chádzač musí spĺňat' podmienku účasti podľa $ 32 ods. l písm' e) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. musí byť opľávnený dodávať tovar v oblasti predmetu zákazky. obstaľávateľ
overí túto skutočnost' na základe predložených dokladov o opľávnení realizovať predmet
zákazky.

Uchádzač nesmie byť vedený v registľi osôb so zákazom účasti vo verejnom obstaľávaní,
ktoľý vedie Úľad pľe veľejné obstarávanie podľa $ 183 zákona, túto sŕutočnost' si oveľí
verejný obstarávateľ sám na webovej stľánke Úľadu pľe veľejné obstaľávanie. V pľípade, že
uchádzač je vedený v tomto ľegistľi ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.

obstarávateľ nesmie uzavriet'zmluw s uchádzačom, ktoľý nespĺňa podmienky účasti podľa $
32 ods. 1 písm. e) a D alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. |.

obstaľávateľ nesmie uzavrieť zmluw s uchádzačom alebo uchádzačmj' ktoľí majú povinnost'
zapisovat' sa do ľegistra partneľov verejného sektora (ďalej len ,,RPVS") a nie sú zapísaní v
registri partnerov veľejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávateliapodľa
osobitného pľedpisu, ktorí majú povinnost' zapisovať sa do registľa paľtneľov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registľi paľtnerov veľejného sektora. Podmienku uchádzač



deklaľuje Čestným vyhlásením, v pľípade ak mu zo ziil<onanevplýva podmienka byť v RPVS
alebo dokladom, na základe ktorého bude moŽné oveľiť, že ten, čo pľedkladá cenovú ponuku
je v RPVS evidovaný.

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pľavidlá ich uplatnenia:
Kľitériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cenová ponuka v € bez DPH. Cenové ponuky
musia byť vyjadľené v mene EURO'
obstaľávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle všetkým uchádzačom oznámenie o
výsledku vyhodnotenia ponúk foľmou emailu.

13. Lehota na pľedkladanie ponúk uplynie dňa:22.02.2022 o 12'00 hod.
Na ponuku predloŽenú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstaľávateľ nebude
prihliadať.

14. Spôsob a miesto na pľedloženie ponúk:
Miesto doľučenia ponúk: Ľuboš Púčik - DREVIL, Máčov 832,972 25 Diviaky nad Nitľicou
alebo emailom na adresu: drevil@drevil.sk
Spôsob doľučenia: Predloženie cenovej ponuky je možne doporučenou poštou alebo emailom.
Pľi predkladaní ponúk v listinnej foľme musí obálka s cenovou ponukou obsahovat'
identifikáciuuchádzača (meno a adresa) a označenie obálky: ,oSút'až Technologické inovácie
pľe Ľuboš Púčik - DREVIL _ NEOTVARAT! Dalej musí cenová ponuka obsahovat'
pečiatku uchádzača a dátum vyhotovenia ponuky.
Ponuky predkladané elektronicky sa predkladajú s uvedením pľedmetu správy ,,Sút'až
Technologické inovácie pľe Ľuboš Púčik - DREVIL. Predkladané doklady musia byt'
ryplnené, opečiatkovane a podpísané opľávnenou osobou, následne oskenované a priloŽené
ako pľĺloha. V prípade pľedloŽenia ponúk elektľonicky pľostľedníctvom emailu' úspešný
uchádzač preďloží obstarávateľovi originály dokladov pľed podpisom zmluvy'

l'5. Požadovaný obsah ponuky:
Uchádzač nacení pľedmet zákazky podľa bodu 6 tejto ýzvy a podľa prílohy č.2 Návľh
technickej špecifikácie a cien _ horizontálna píla a pľílohy č.2 Nár,ľh technickej špecifikácie
a cien _ skĺacovaciapila. Ak uchádzač nie je platcom DPH' na túto skutočnosť upozoľní.
V rámci ponuky je uchádzač ďalej povinný pľedložiť aj Čestné vyhlásenia a Nálľh Kúpnej
zmluvy, ktoľé tvoľia prílohy tejto výzvy a doklad o opľávnení ľealizovat' predmet zákazl<y
(výpis z obchodného ľegistra, výpis zo Živnostenského ľegistra), ktorý v deň odoslania
ponuky obstarávatel'ovi nebude staľší ako 3 mesiace.

Cenová nukaňrr ĺnrrcí nhcchnrrqf'

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača,IČo, DIČ, IČ Dpĺt,
telefon, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka pľedkladá - pRÍĺ-oHĺ o.t
b. Návľh technickej špecifikácie a cien - pnÍĺ-oH A č.2
c. Čestné vyhlásenie konflikt záujmov _ PRÍLOHA č'3
d. Čestné vyhlásenie - pnÍroHA č.4
e' Návrh Kúpnej zmluvy _ pRÍĺ.oHa' e.s
f. Čestné vyhlásenie k Registľu paľtneľov veľejného sektora - pnÍĺ-oHA č.6
g. Doklad o opľávnení dodávať tovaľ, poskýovat' sluŽbu ľesp. uskutočňovať stavebné pľáce.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u szických osôb napr. výpis zo
Živnostenského ľegistľa (stačí fotokópia) nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloŽenia cenovej
ponuky.



16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hl'adiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na pľedmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kľitéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzaéa, ktoľý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náleŽitosti podľa tejto ýzvy,
ucháďzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie pľedloženýchdokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uclrádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti apožiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač, umiestnený na pľvom mieste v novo zostavenom poľadí spĺňal podmienky účasti a
poŽiadavky na predmet zákazky.

obstaľávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle infoľmáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. obstarávateľ bude úspešného ucháďzača kontaktovať
pľostľedníctvom elektľonickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude
uzatvorená Kúpna zmluva podľa ustanovenia $409 a nasl' Zákona č' 5I3lI991Zb. obchodný
zákonník v znení neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,obchodný zákonník") a podľa iných
pľíslušných pľávnych predpisov.

17, Jazy|<, v ktoľom možno pľedložit'ponuky:
Cenové ponuky, doklady, dokumenty a iné písomnosti sa pľedkladajú v slovenskom alebo
českom jazyku. V prípade pľedloŽenia dokladov a dokumentov v inom jazyku, ako jazyku
slovenskom a českom, je potrebné ich preloŽiť do úradného jazyka.

18. Zákazka sa tyka pľojektu / pľogľamu financovaného z fondov EU:
Zákazka sa týka pľojektu Technologické inovácie pľe Ľuboš Púčik - DREVIL, opeľačný
pľogram: Integľovaný regionálny operačný pľogľam' financovaný z ťondov EÚ: Európsky
fond ľegionálneho rozvoja. Yýzva IROP_CLLD-W965-51i-001, pľe aktivitu A1 Podpoľa
podnikania a inovácií, ktorú vyhlásila Miestna akčná skupina MAGURA sľnÁŽov.

19. Dátum zaslania wýny na pľedkladanie ponúk: 14.02.2022

Pľílohy:
Príloha č.1 _ Identifikačné údaje uchádzača
Pľíloha č.2 _ Návrh technickej špecifikácie a cien _horizontálna píla
Príloha č.2 - Návrh technickej špecifikácie a cien _ skracovaciapíIa
Príloha č.3 - Čestné vyhlásenie konflikt záujmov fzadanie]
Príloha č'4 - Čestné vyhlásenie [zadanie]
Pľíloha č.5 _ Návľh Kúpnej zmluvy _hotizontálna píla
Príloha č.5 - Návľh Kúpnej zmluvy - skĺacovaciapíla
Pľíloha č.6 - Čestné vyhlásenie k Registru paftnerov verejného sektoľa |zadanie]

DREvlL Ľuboč
lláčov 832

Ľuboš - DREVII,


