REI Slovakia, spol. s r.o. Kráľov Brod 377, PSČ 925 41

Vec: Výzva na predloženie ponuky
REI Slovakia s.r.o.,ako obstrávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Univerzálny stavebný stroj“
1.

Identifikácia obstarávateľa
Obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:
Názov obstarávateľa:

REI Slovakia s.r.o.,

Sídlo:

925 41 Kráľov Brod 377

Štatutárny zástupca:

Attila Bugár

IČO:

36233111

DIČ:

2020193703

IČ DPH:

SK2020193703

Tel.:

+421 910985018

E-mail:

abugar@stonline.sk

Internetová stránka:

www.alfaservice.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: REI Slovakia s.r.o., 925 41 Kráľov Brod 377

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Attila Bugár

4.

Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Univerzálny stavebný stroj
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka univerzílneho stavebného stroja rýpadlo – nakladač s čelnou
kombinovanou nakladacou lyžicou, teleskopickým ramenom podkopu

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
1 ks nový stroj rýpadlo-nakladač
výkon motora:
min. 80 KW
palivo:
diesel
emisná norma min.:
euro 5 (AdBlue + DPF)
prevodovka:
automatická 4-rýchlostná
kabína:
klimatizovaná
ovládanie podkopu:
joystickmi

Čelná kombinovaná lyžica 7 v 1:
• Objem min:
1,2 m3
• mechanický rýchloupínač
Teleskopické rameno podkopu:
• mechanický rýchloupínač
• prídavný hydraulický okruh k svahovacej lyžici

Príslušenstvo:
•
•

paletizačné vidly čelné s rámom
podkopové lyžice 3 rôzne šírky

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 79 295,00 EUR bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: REI Slovakia s.r.o., 925 41 Kráľov Brod 377

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 5 mesiacov
po uzavretí Kúpnej zmluvy

10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
11. Lehota na predloženie ponuky: 20.01.2020 do 10:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou alebo kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom
prieskumu: Cenová ponuka – „Univerzálny stavebný stroj“- Neotvárať !, na adresu:
REI Slovakia s.r.o., 925 41 Kráľov Brod 377, alebo formou elektronickej pošty na adresu:
laci@buslaci.sk
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej
pošty.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu bez DPH za celý predmet obstarávania podľa
bodu 6 tejto výzvy.
14. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f) ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v
ponuke:
• doklad o oprávnení dodávať požadovaný tovar podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač
zapísaný.
• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť
si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha č. 2)
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom, alebo
českom jazyku.
Minimálny obsah ponuky:
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1. Cenu zákazky
požadujeme vypracovať len podľa prílohy č. 1 a presne v takom zložení.
•

dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti

16. Otváranie ponúk: 20.01.2020, 10:30 hod, REI Slovakia s.r.o., 925 41 Kráľov Brod 377
17. Postup pri otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí
predložili ponuku v lehote na predloženie ponuky.
18. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2020
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19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Attila Bugár, e-mail: abugar@stonline.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu,
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
S úctou,
V Kráľovom Brode, 10.01.2020

...............................................................................

Attila Bugár

konateľ spoločnosti

Prílohy:
Príloha č.1 – Cenová ponuka - návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie o neexistencií konfliktu záujmov
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Príloha č. 1

Cenová ponuka
návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Zákazka: „Univerzálny stavebný stroj“
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Názov

Cena bez DPH
(Eur)

Univerzálny stavebný stroj

Výrobná značka:
Typ:

V ........................., dňa ...............

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis 1

1
Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov
PREDMET ZÁKAZKY:

Univerzálny stavebný stroj
[Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač,
ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“)
vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na
predkladanie ponúk zo dňa 10.01.2020,
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
•

•

•

•

som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia
v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé
a úplné informácie.

V ........................., dňa ...............

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis 1

1
Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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