Arrow Business Consulting, s.r.o., Staničná 11/8, Komárno IČO:36850772

Výzva na predloženie ponuky
podľa usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a
služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 – aktualizácia č.1.

V súvislosti s realizáciou projektu „Sfunkčnenie krátkeho dodávateľského reťazca NATUR GATE“ si Vás
týmto dovoľujeme
požiadať o účasť na výbere dodávateľa stavebnej časti projektu.
Realizáciu uvedeného projektu má spoločnosť Arrow Business Consulting, s.r.o. záujem spolufinancovať zo
zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, opatrenie: 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov
a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.
Identifikačné údaje zadávateľa
Názov:
Arrow Business Consulting, s.r.o
Sídlo:
Staničná 11/8, 945 01 Komárno
IČO:
36850772
Štatutárny zástupca:
Mgr. Igor Horváth – konateľ
Kontaktná osoba:
Mgr. Igor Horváth – konateľ
Kontaktná adresa:
Staničná 11/8, 945 01 Komárno
Telefón:
0905 280 243
E-mail:
horvath.arrow@gmail.com
Názov zákazky:
Vinárstvo Lenut
Vymedzenie predmetu zákazky v rámci obstarávania:
Presná špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve na predloženie ponuky. (výkaz výmer
stavby)
Spôsob hodnotenia ponuky a kritérium na vyhodnotenie ponúk
Predložené ponuky bude zadávateľ vyhodnocovať komplexne.
Jediným kritériom na výber víťaza je cena bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky: 376 276,44 EUR bez DPH bola určená na základe rozpočtu stavby.
Obsah ponuky v rámci obstarávania stavebných prác:
V tejto súvislosti Vás žiadame o zaslanie cenovej ponuky uchádzača bez DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH,
túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky obsahujúcej všetky položky výkazu výmer s nasledovnými prílohami:
a) potvrdenie uchádzača o prijatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
b) doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať
službu,
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu, za
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d)
e)
f)

g)

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace
s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem
obchodovania s ľuďmi,
čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu
vedené exekučné konanie
referencie od jedného alebo niekoľkých užívateľov stavieb, ktorým v predchádzajúcich 5 rokoch
uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru približne v sume predpokladanej hodnoty stavebnej
investície s toleranciou - 5 % z PHZ. Za stavebné práce obdobného charakteru sa budú považovať
všetky pozemné a inžinierske stavby. V prípade vystavených referencií od jedného užívateľa sa suma
zákazky nevzťahuje na jednu investíciu. Od jedného užívateľa môže predložiť referencie na niekoľko
stavebných objektov, ktoré uskutočnil v predchádzajúcich 5 – tich rokoch.
Akceptujú sa aj fotokópie referencií z údajov o hospodárskom subjekte vedených v informačných
systémoch Úradu pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v registri – Evidencia referencií,
doklady v písm. d) , e) a f) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v
„Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a že
skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne prekladania cenových
ponúk.

Kompletná cenová ponuka ako aj rozpočet členený podľa položiek sa predkladá v písomnej aj
elektronickej podobe na CD nosiči !
Po vyhodnotení cenových ponúk zadávateľ od víťazného uchádzača písomne vyžiada, aby do 5 pracovných dní
doručil (za predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):
a) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady prípadne prokuristu
nie starší ako 3 mesiace,
b) výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má sídlo, miesto
podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO).
V prípade víťazného uchádzača prijímateľ preverí jeho zapísanie do registra partnerov verejného sektora
v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade
s podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.

Lehota a adresa na predloženie ponuky v rámci obstarávania stavebných prác:
•

Ponuku žiadame predložiť v tlačenej podobe poštou, osobne, alebo kuriérskou službou podobe v termíne
do 18.1.2019 do 13,00 hod. na adresu:
Arrow Business Consulting, s.r.o., Staničná 11/8, 94501 Komárno
Na uzavretej obálke musí byť názov a adresa obstarávateľa, obchodné meno a adresa
Uchádzača, názov zákazky a heslo:
„súťaž neotvárať“

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v posledný deň na predkladanie ponúk o 14,00 hod.
Spôsob vyhodnotenia a kritérium na vyhodnotenie ponuky v rámci obstarávania
Cenová ponuka musí byť vyhotovená podľa časti „Vymedzenie predmetu zákazky v rámci obstarávania“.
Predložené ponuky bude obstarávateľ vyhodnocovať určenou komisiou komplexne - komplexnosť ponuky na
všetky logické celky a splnenie formálnych náležitostí ponuky .
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Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v Eur bez DPH.
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle § 52 zákona,
pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona!
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského
oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. výpisu z obchodného
registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou
živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a
originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.
V Komárne 21.12.2018

Kristián Vida – konateľ

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Príloha č. 2: Vzor čestného prehlásenia.
Príloha č. 2: Vzor prehlásenia o prevzatí výzvy na predkladanie cenových ponúk
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Príloha 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky
(výkaz výmer na CD)
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Príloha 2: Vzor čestného prehlásenia

Čestné prehlásenie

Dolu podpísaný ..................., konateľ spoločnosti ................................IČO:.................... so
sídlom:..................................., čestne prehlasujem že :
spoločnosť .......................... ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen
dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu, za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami,
využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi;
spoločnosť .......................... neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
spoločnosť .......................... nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné
konanie

V ................... dňa: ...............................

.................................................
konateľ spoločnosti

Arrow Business Consulting, s.r.o., Staničná 11/8, Komárno IČO:36850772

Príloha 3: Vzor prehlásenia o prevzatí výzvy na predkladanie
cenových ponúk

POTVRDENIE O PREVZATÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

„VINÁRSTVO LENUT“
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú som prebral poštou dňa .....................................,
Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky
a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:

V ................... dňa: ...............................

.................................................
konateľ spoločnosti

