
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

PLASTKOVO s.r.o.
IČO:  36407852
Vladina 668, 027 44 Tvrdošín
Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Zajac
Telefón: +421 905925984
Email: zajac@plastkovo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://plastkovo.sk/index.html

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.arrsever.sk/index.php/home/nase-sluzby/vo
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
IČO:  37803891
Hviezdoslavovo nám. 1 , 026 01 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Strnál 
Telefón: +421 905979718
Email: info@arrsever.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
IČO:  37803891
Hviezdoslavovo nám. 1 , 026 01 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal Strnál 
Telefón: +421 905979718
Email: info@arrsever.sk
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  verejný obstarávateľ podľa § 8 ods.2

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  priemyselná výroba

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Automatická linka alkalického závesového zinkovania s programovým riadením
Referenčné číslo: 03/PL/2017

II.1.2)    Hlavný kód CPV
42000000-6

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie automatickej linky alkalického závesového zinkovania s programovým riadením.
Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
436 892,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
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Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.2)    OPIS

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výrobné priestory spoločnosti, Závodná 459, 02743 Nižná

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodanie automatickej linky alkalického závesového zinkovania s programovým riadením. Jedná sa
o dodávku kompletnej technologickej linky do výroby. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných
podkladov.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
436 892,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: MH/DP/2016/3.3.1-04

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. podľa ods.
4/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách

Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  31.05.2017 14:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  31.05.2017 15:00
Miesto:  Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo nám. 1, 026 01 Dolný Kubín, II. poschodie. Otváranie
časti ponúk označenej ako "Ostatné" je neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" bude vykonané len
vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
neboli vylúčené.

2/3



Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní časti ponúk označenej ako "Kritériá" sa môžu
zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ich ponuky neboli vylúčené.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Áno

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ súťažné podklady uchádzačom nezasiela. Všetky súťažné podklady sú verejne dostupné v profile
verejného obstarávateľa a na stránke: http://www.arrsever.sk/index.php/home/nase-sluzby/vo 
 
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným 
európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť 
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym
dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať
podľa§ 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om. 
 
Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na: 
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. 
Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný 
obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky
subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou 
 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie podľa ustanovení § 57 ods. 2 ZVO) 
 
Predávajúci je povinní strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
11.05.2017
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