Výzva na predkladanie ponúk
zákazka nad 100 000 eur
(ďalej len „Výzva“) vypracovaná podľa bodu 1.1. , časti 2 Metodického výkladu CKO č. 6 - Programové obdobie
2014 – 2020, ktoré bolo vydané Centrálnym koordinačným orgánom - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. c) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných
fondov dňa 09.10.2018 (ďalej aj ako “Metodický výklad”) a v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12 k
zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia prijímateľa:
Názov:
Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Sídlo:
Račianske mýto 1/D, Bratislava – Nové mesto 831 02
IČO:
46 591 320
Zapísaný v:
OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 80461/B
Zastúpený:
JUDr. Kvetoslava Kolinová, konateľ
Kontaktná osoba:
Matej Novotný – splnomocnená osoba
E-mail:
matej.novotny@balteus.sk | info@balteus.sk

2. Predmet zákazky:
2.1. Názov zákazky:

Drviaca linka pre kameňolom

2.2. CVP kódy:
- 43410000-0 - Mechanizmy na spracovanie hornín
- 43414000-8 – Drviče
2.3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie drviacej linky pre
kameňolom
2.4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet zákazky):
1. PREDMET OBSTARÁVANIA:
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických
celkov a to :
I.
Čeľusťový drvič
II.
Odrazový drvič
III.
Trojsitný triedič

Spoločný slovník obstarávania.

Hlavný predmet – hlavný slovník CPV:
- 43410000-0 – Mechanizmy na spracovanie hornín
- 43414000-8 – Drviče
Predmet zákazky sa člení na časti : Áno.
I.časť - Čelusťový drvič
II.časť – Mobilný odrazový drvič
III. časť - Trojsitný triedič
Uchádzač môže predložiť ponuku len pre všetky časti predmetu zákazky spoločne.
2.5. Predpokladaná hodnoty zákazky: 993 203,33 EUR bez DPH (pre všetky tri časti
spolu).

3. ZÁSADNÉ PRAVIDLO PRE OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok
konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom,
alebo "ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné
riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže
uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a
prevádzkové parametre.

4. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
I. časť predmetu zákazky - Čeľusťový drvič

Čeľusťový drvič

ks

1

Vstupný otvor
Maximálna rozteč štrbiny
Výkon
Výkon motora
Násypka
Hmotnosť
bočný dopravník šírka
Výsypná výška
hlavný dopravník šírka
výsypná výška
vlastné čerpadlo na vodu (skrápanie)
vlastné čerpadlo na PHM
Diaľkové ovládanie pojazdu
Odhlinenie

min 900x600
aspoň 170 mm
min 70 t/h
min 188 kW
min 4,5,m3
max 46 t
min. 500 mm
min. 1900 mm
min. 900 mm
min. 3000 mm
áno
áno
áno
áno

II. časť predmetu zákazky – Mobilný odrazový drvič

Mobilný odrazový drvič

ks

1

Vstupný otvor
Výkon min.
Výkon motora
Násypka
Hmotnosť
bočný dopravník šírka
výsypná výška
hlavný dopravník šírka
výsypná výška
vlastné čerpadlo na vodu (skrápanie)
vlastné čerpadlo na PHM
Diaľkové ovládanie pojazdu

min. 1000 x 670 mm
80 t/hod
min. 200 kW
min. 4,5 m3
max. 47 t
min 500 mm
min. 2450 mm
min. 1000 mm
min. 2900 mm
áno
áno
áno

III.časť predmetu zákazky - Trojsitný triedič

Trojsýtny triedič

ks

1

Násypka
podávací pás šírka
kapacita
výkon motora
Hmotnosť
hlavný vynášací pás šírka
výsypná výška
dopravníky medzisitné šírka
výsypná výška
nadsitný dopravník šírka
výsypná výška min.
dĺžka zostava

min 2 m3
min. 800 mm
min 150 t/h
min 60 kw
max. 37 t
min 650 mm
min. 3650 mm
min. 650 mm
min 3700 mm
min. 650 mm
min. 2 900
max. 65 m

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky je uvedené v priloženom návrhu kúpnej
zmluvy:
3.1. Termín a miesto dodania predmetu zákazky:
„6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a protokolárne odovzdá predmet
kúpy Kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 90 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predávajúci je povinný upozorniť Kupujúceho o termíne
odovzdania predmetu kúpy aspoň 48 hodín vopred.“
3.2. Miesto plnenia (dodania diela):
„6.4 Miesto plnenia (dodania predmetu kúpy): Lom Jablonové, Kameňolom Jablonové, 013 52,
Jablonové“

6. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 19.11.2020 o 10:00 hod.
7. Miesto predloženia ponuky/doručenie ponuky:
Akceptujú sa ponuky zaslané e-mailom na adresu: matej.novotny@balteus.sk |
info@balteus.sk
8. Spôsob predloženia ponuky:
Elektronickou poštou podľa bodu 7.
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
1. Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky.
2. Posudzuje sa Cena bez DPH uvedená v návrhu uchádzača na hodnotenie kritéria.
3. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Ostatní
uchádzači budú neúspešní.

10.

Pokyny na zostavenie ponuky:
10.1 Ponuka potenciálneho dodávateľa 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.
10.2 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie
jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.

11.

Obsah ponuky:
Prijímateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné dokumenty a údaje podľa
bodu 11.1 až 11.8 t.j.:

11.1 Zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov, ktorým preukáže realizáciu minimálne jednej dodávky rovnakého alebo

podobného charakteru ako je predmet zákazky (drviaca technika hornín), a to v minimálnej
hodnote predpokladanej hodnoty zákazky (pre I. časť predmetu zákazky – 330 000,00 EUR bez
DPH | pre II. časť predmetu zákazky – 430 000, 00 bez DPH | pre III. časť predmetu zákazky –
220 000,00 bez DPH). Zoznam dodaných tovarov musí byť podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača.

11.2 Zoznam predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis dokumentov), podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
11.3 Cenovú ponuku s uvedením technických parametrov ponúknutého zariadenia
11.4 Návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa bodu 12.
11.5 Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.
11.6 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v
danej veci za každého člena skupiny.
11.7 Doklad o oprávnení dodávať tovar (napríklad výpis z obchodného registra – postačuje
fotokópia), ktorý zodpovedá predmetu zákazky, nakoľko obstarávateľ nie je oprávnený
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
11.8 Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prijímateľovi
doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; potenciálny dodávateľ, ktorý bol
vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním objednávky
predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; potenciálny
dodávateľ
doručí
doklady
prijímateľovi
do
piatich
pracovných
dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny dodávateľ
nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude
vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí;

12.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ UCHÁDZAČA

Uchádzač - názov:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje (tel., e-mail):
týmto predkladá nasledovnú ponuku na zákazku: Drviaca linka pre kameňolom

Kritérium: Cena
Popis

Cena
spolu
v EUR
bez DPH

DPH
20%

Cena spolu
v EUR s DPH

Drviaca linka pre kameňolom I.časť - Čeľusťový drvič
Drviaca linka pre kameňolom II.časť – Mobilný odrazový drvič
Drviaca linka pre kameňolom III.časť - Trojsitný triedič
Drviaca linka pre kameňolom
(spolu)

V .................... dňa ........................

.......................................
podpis uchádzača

13. Spôsob určenia ceny – ocenenie predmetu zákazky

1. Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z
.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť uvedená v eurách, matematicky zaokrúhlená
na maximálne dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou
predmetu zákazky tak, ako je to uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk zákazka nad
100 000 eur (ďalej len „výzva“) .
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.
Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.
4. Platobné podmienky sú stanovené vo výzve v bode 14.
5. Podkladom pre vypracovanie cenovej ponuky je Bod 4. Podrobná špecifikácia
predmetu zákazky tejto výzvy. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodávkou tovaru predmetnej zákazky.
6. Prijímateľ požaduje, aby súčasťou ceny predmetu zákazky bola aj montáž, inštalácia,
dodávateľská dokumentácia, záručný servis a dodávka predmetu zákazky na miesto
dodania.
7. Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií – Ocenenie predmetu zákazky, ktorá je
súčasťou tejto výzvy v bode 12.
14. Platobné podmienky
1. Prijímateľ uviedol platobné podmienky realizácie predmetu zákazky Kúpnej zmluve o
nachádzajúcej sa vo Výzve. Prijímateľ požaduje aby uchádzač predložil v cenovej
ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej Kúpnej zmluve.
2. Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak
a)
b)

ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je
prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky)

3. Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh Kúpnej zmluvy.
4. Do návrhu Kúpnej zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore
s výzvou, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech prijímateľa,
zvyšovali by mieru povinností v neprospech prijímateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali
iný podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu Kúpnej
zmluvy v ponuke uskutoční, bude to v rozpore s požiadavkami prijímateľa na predmet
zákazky. Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností
prijímateľa, okrem tých ktoré sú uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy nachádzajúcej sa
v tejto výzve.

V Martine, 09.11.2020

.....................................
Matej Novotný
Splnomocnená osoba

