VÝZVA
na predkladanie ponúk
v zmysle Metodického výkladu CKO č. 6 pre programové obdobie 2014 – 2020
1. Dotovaná osoba (do výšky 50%)
Názov dotovanej osoby: Tatranská mliekareň a.s.
Adresa sídla/miesta podnikania: Nad traťou 26, Kežmarok 060 01
IČO: 31 654 363
adresa hlavnej stránky dotovanej osoby (URL): www.tami.sk
2. Názov zákazky: „Linky a zariadenia na triedenie a balenie syrov“
3. Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru
4.

Slovník spoločného obstarávania (CPV):

42211000-8

Mliekarenské zariadenia

5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologických zariadení Linka na balenie a triedenie
syru typu Camembert, Linka na vákuové balenie syrov, blokové formy na syreninu a zrecie rošty
v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek
dotovanej osoby. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom
zákazky (doprava na miesto realizácie, montáž a uvedenie do prevádzky a všetky ostatné súvisiace
náklady uchádzača v zmysle tejto výzvy a jej príloh).
Zákazka sa delí na časti – ide o štyri samostatné logické celky, uchádzač môže predložiť svoju
ponuku na jeden/dva/tri alebo na štyri logické celky:
Logický celok 1: Linka na balenie a triedenie syru typu Camembert (1 ks)
Logický celok 2: Linka na vákuové balenie syrov (1 ks)
Logický celok 3: Blokové formy na syreninu - 87mm (350 ks), 67 mm (850 ks)
Logický celok 4: Zrecie rošty (8000 ks)
Parametre uvedené v špecifikácii (Príloha č.1) sú minimálne, uchádzač môže naceniť tovary s lepšími
charakteristikami (avšak nie s nižšími, takáto ponuka nebude do vyhodnotenia zaradená). Ak je
niekde v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk a jej prílohách uvedený názov výrobcu, výrobku
alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých
funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov.
6. Predpokladaný termín plnenia: 2019-2020, bližšie špecifikované v Prílohe č.3 tejto výzvy
7. Podmienky realizácie zmluvy:
lehota plnenia – do 14 mesiacov od doručenia objednávky od kupujúceho predávajúcemu, miesto
plnenia – Nad traťou 26, 06001 Kežmarok, viď zmluvné podmienky v Prílohe č.3 tejto výzvy
8. Komunikácia:
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a dotovanou osobou sa bude uskutočňovať písomne,
elektronicky/e-mailom, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou.
Kontaktná osoba: Melánia Várošová, obstaravatel@proeduca.eu, PROEDUCA, s.r.o., Kollárova
2641/15, 010 01 Žilina.
9. Podmienky účasti
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí dotovaná osoba sama
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný – uvedené platí pre v registre v českom
a slovenskom jazyku. V prípade, ak má uchádzač sídlo v inej krajine a je zapísaný v registri, ktorý nie
je vedený v slovenskom alebo českom jazyku, predloží originál tohto dokladu a jeho úradný preklad
v listinnej podobe alebo ako SCAN v elektronickej podobe ako súčasť ponuky.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí dotovaná osoba sama na

webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy.
10. Vypracovanie a odporúčaný obsah cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej
prílohy. Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Všetky náklady a výdavky
spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
Uchádzač predloží cenovú ponuku, ktorá bude spĺňať všetky špecifikácie predmetu zákazky v
zmysle prílohy č.1 Špecifikácia predmetu zákazky a podľa požiadaviek dotovanej osoby.
Uchádzač môže predložiť svoju ponuku na jeden/dva/tri alebo na štyri logické celky.
Uchádzač predloží cenovú ponuku v minimálnom rozsahu nasledovne:
- Vyplnená a podpísaná príloha č.2 – Rozpočet/Návrh na plnenie kritéria pre
relevantnú časť zákazky, obsahujúca identifikačné údaje, značku výrobcu a typové
označenie, cenu a informáciu o splnení špecifikácie predmetu zákazky pri všetkých
požadovaných parametroch ponúkaného zariadenia.
- Vyplnená a podpísaná príloha č.4 – Vyhlásenie uchádzača
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – vyžaduje
sa v prípade, ak by mohlo dôjsť k obmedzeniu použitia a overenia údajov o uchádzačovi
z informačných systémov verejnej správy – t.j. ak dotovaná osoba nemá možnosť overiť
si tento doklad v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný v slovenskom alebo
českom jazyku. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladu
o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky alebo uvedením informácie o
zápise uchádzača v registri dostupnom na internete.
Predložením svojej ponuky uchádzač akceptuje podmienky spolupráce, ktoré si určil
vyhlasovateľ v návrhu Kúpnej zmluvy a v tejto výzve. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na
predloženie požadovaného počtu rovnopisov Kúpnej zmluvy - prílohy č.3 tejto výzvy spolu
s prílohami pre relevantnú časť zákazky.
Spôsob určenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená
v eurách. Cenová ponuka musí byť zostavená v EUR ako cena bez DPH. V prípade, že uchádzač nie
je platca DPH, túto informáciu uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač stane počas realizácie
platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
11. Lehota, miesto a spôsob predloženia ponúk
Dotovaná osoba žiada cenovú ponuku doručiť do 22.3.2019 do 14:00
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka musí byť doručená na emailové adresy: obstaravatel@proeduca.eu a na
pitonak@tami.sk – potrebné zaslať na obe emailové adresy
Do predmetu e-mailu odporúčame uviesť heslo: „Obstarávanie – neotvárať – TAMI syry“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 2, Príloha č. 4, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované
(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
V prípade relevantnosti aj Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky – scan originálu tohto dokladu a scan jeho úradného prekladu ako súčasť ponuky na
vyššie uvedené mailové adresy
Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
V prípade doručenia osobne alebo poštou v listinnej podobe musí byť ponuka vložená do
samostatného nepriehľadného obalu (obálky) uzatvoreného príp. zabezpečeného proti

nežiadúcemu otvoreniu a v stanovenej lehote doručená na adresu: PROEDUCA, s.r.o.,
Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom
„Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „TAMI syry“, ako aj obchodným menom a
sídlom dotovanej osoby a uchádzača.
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 4, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, v prípade relevantnosti
Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - originál tohto
dokladu a jeho úradný preklad ako súčasť ponuky a doručené v lehote na predkladanie
ponúk na vyššie uvedenú adresu.
12. Vyhodnotenie ponúk
Dňa 25.3. 2019 o 9:00 v PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 01001 Žilina
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena spolu v EUR bez DPH
samostatne za každú časť predmetu zákazky (logický celok).
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním absolútnej výšky navrhnutých ponukových cien v EUR bez
DPH. Úspešným uchádzačom v rámci logického celku bude ten, kto spĺňa podmienky účasti
a predloží ponuku s najnižšou cenou spolu v EUR bez DPH samostatne za každú časť predmetu
zákazky (logický celok).
14. Ďalšie informácie:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného
programu Výskum a Inovácie a vlastných zdrojov dotovanej osoby. Podmienky financovania a ďalšie
podmienky spolupráce sú obsiahnuté v Kúpnej zmluve, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha
k tejto výzve.
V súvislosti s platnosťou a účinnosťou zákona č. 315/2016 Zákona o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s dopadom na zákon o verejnom obstarávaní)
uvádzame, že spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s. nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo
dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona
č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, pričom platnosť
zápisu musí trvať minimálne po dobu trvania právneho vzťahu.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu 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.
Dotovaná osoba si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi
dotovanou osobou a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z tohto obstarávania.
Táto výzva je zverejnená na webovom sídle spoločnosti Tatranská mliekareň, a.s. a informácia o jej
zverejnení na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.
V Žiline, dňa 6.3.2019
15. Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky / Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie Kritéria / Rozpočet
Príloha č. 3 - Kúpna zmluva pre logický celok 1-2, Kúpna zmluva pre logický celok 3-4
Príloha č.4 – Vyhlásenie uchádzača

