HYZA a.s.
Odbojárov 2279/39
955 92 Topoľčany
IČO: 31 562 540

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
V zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu k kontrole verejného obstarávania,
účinná od 15.06.2021

Názov zákazky: „Modernizácia udiarenských komôr - HYZA“
1. Identifikácia Obstarávateľa:
Názov:
HYZA a.s.
Sídlo:
Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
IČO:
31 562 540
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk
Druh zákazky: tovary

2. Predmet zákazky:
Nákup technológie.
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky.
4. Opis predmetu zákazky:
Verejné obstarávanie rieši nákup technológie určenej na modernizáciu udiarenskej komory.
V prípade ak sú v Opise predmetu zákazky uvádzané konkrétne značky materiálov a výrobkov je
možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto materiály ich ekvivalentnými druhmi
min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.
Bližšie informácie sú uvedené prílohách tejto výzvy.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
31640000-4 Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
6. Podmienky účasti:
6.1. Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia: Uchádzač „je
oprávnený dodať predmet zákazky“. Obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky účasti
prostredníctvo verejne dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk
a pod.. Uchádzači pre preukázanie predmetnej podmienky účasti nepredkladajú žiadne doklady
a zároveň
splnenie
podmienky
účasti
„nemá
uložený
zákaz
účasti
vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183
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ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný Obstarávateľ overovať
na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne obstarávanie.
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 108 233,67 € bez DPH
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1_Opis predmetu zákazky,
ktorá je prílohou výzvy na predloženie ponuky.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Odbojárov 2279/ 37, 955 92 Topoľčany
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu
zákazky: do 6 mesiacov od objednávky

11. Variantné riešenie: neumožňuje sa
12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť s Ing. Peter Valo, tel. č.
0918 609 090. Účasť na obhliadke je nepovinná a aj záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky, môže
ponuku predložiť.
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk:
Lehota predloženia ponúk do: 10.11. 2021 do 9.30 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť osobne, poštou, kuriérom:
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných
dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.
!!!Upozornenie v prípade osobného doručenia ponuky:
• zvážte návštevu podateľne spoločnosti MP Profit PB s.r.o. a ak je to možné, vybavte
potrebné záležitosti prostredníctvom pošty resp. kuriéra
• do budovy vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne
inej vhodnej alternatívy
• v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve
• pred a po návšteve si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
• na vybavenie záležitostí si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
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• v priestoroch budovy sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
• rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie
Ďakujeme za pochopenie.
Alebo mailom na adresu: info@mpprofit.sk
14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom
alebo osobne, mailom v súlade s bodom 13.
Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty v obstarávaní musia byť predložené
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do slovenského jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
slovenského jazyka.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Modernizácia udiarenských komôr - HYZA - NEOTVÁRAŤ!“
15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny bez DPH.
Postup vyhodnotenia: Obstarávateľ bude postupovať tak, že vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa na
základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako prvý v poradí splnenie podmienok účasti a
požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu prvého uchádzača v poradí alebo jeho
ponuky, obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
16. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2022

17. Obsah ponuky:
Cenová ponuka:
Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje:
➢ Vyplnený Opis predmetu zákazky – príloha č. 1 tejto výzvy
Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej zmluvy, ktorá je prílohou č.2 tejto
výzvy a predložením ponuky prejavuje súhlas so znením návrhu zmluvy. Uchádzač musí
spĺňať podmienky účasti podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk.

18. Otváranie ponúk:
Neverejné
Uskutoční sa dňa: 10.11.2021 o 10:00 hod.
Miesto: MP Profit PB, s.r.o.
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19.Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Obstarávateľa
a zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom výzvy č. OPKZP-PO4-SC421-2018-46.
20. Ďalšie informácie:
Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie,
- Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených
dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto obstarávaní.
- Obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní,
-

-

Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní nebude môcť verejný Obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade, ak nie ste zapísaný
v registri partnerov verejného sektora:
§ 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný Obstarávateľ a Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 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.“

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy

V Považskej Bystrici, dňa 27.10.2021
Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba

