VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

PM s.r.o.
IČO: 31721974
Hrabiny 1057 , 980 61 Tisovec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): PM, s.r.o., Hrabiny 1057, Tisovec
Kontaktná osoba: Anna Pribolová
Mobil: +421 907287211
Telefón: +421 907287211
Email: anna.pribolova@gmail.com
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
PM - Obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Dodanie a montáž technológie peletizačnej linky a kontinuálneho sušenia drevoštiepky a pílín
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: PM, s.r.o., Hrabiny 1057, Tisovec
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zvýšenie konkurencieschopnosti súkromnej spoločnosti investíciou do inovatívnych ekologických technológií, ktoré
zhodnotia odpadovú drevnú surovinu, ako materiálu slúžiaceho na výhrev a ohrev. Nákup technológií na efektívne
zhodnotenie prírodných zdrojov pozostáva z nasledovných častí:- sušiareň s výkonom 1MW,- peletizačná linka,- balička
peliet,- šneky a dopravníky štiepky v hale,- pohyblivá posuvná podlaha,- silo s dopravníkom.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 16000000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcom o dodanie a montáž, ktorý sa prihlásia poskytneme
projektovú dokumentáciu a požadovanú špecifikáciu rozsahu a požadovaných parametrov technológie.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 1 000 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: (1) Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobnéhopostavenia:a) nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania financných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny,b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie,
nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,d)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,e) nemá evidované danové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,g) nebolo mu v
predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať.(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm.
1/3

III.1.2.

III.1.3.

a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako
tri mesiace, c) písm. d) potvrdením Sociálnej poistovne a zdravotnej poistovne nie starším ako tri mesiace, d) písm. e)
potvrdením miestne príslušného daňovéhoúradu nie starším ako tri mesiace, e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočnovať stavebné práce alebo poskytovať službu.(3) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej
republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladovuvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.(4) Ak má uchádzač
alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradit vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača alebo záujemcu.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Finančné a ekonomické
postavenie možno preukázať:c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebod) prehľadom
o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,najviac za posledné
tri hospodárske roky, za ktoré súdostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovaniačinnosti.Zdôvodnenie v
zmysle § 32 ods. 6 Zákona o VO: Verejný obstarávateľ touto požiadavkou vytvára predpoklad, že priplnení zmluvy
nenastane problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného uchádzača, keďže verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky. Na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby podľa §27, ods. 2 zákona o VO.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v
§ 28 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (dalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže z týchto dokladov : a) §28 ods. 1 písm. a) zákona zoznam minimálne 2 zmlúv, ktorých predmetom bola dodávka tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a
náročnosti ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Dôkaz o plnení zmlúv, ktorých predmetom bola dodávka tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky, uchádzač spracuje a predloží, musí obsahovať minimálne nasledovné
údaje/informácie: - názov / obchodné meno odberateľa, sídlo / miesto podnikania odberateľa , názov / obchodné meno
realizátora (uchádzača), - názov a stručný opis predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať, že zadaná zákazka bola
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, - dohodnutá zmluvná cena, skutočne fakturovaná
cena, - zmluvný termín dodávky, skutočný termín dodávky, - meno, priezvisko, telefónne číslo, resp. e-mail a podpis
zodpovednej osoby odberateľa.b) V prípade že uchádzač nahradí dôkaz o plnení zmlúv čestným vyhlásením podľa § 28
ods. 1 písm. a) zákona o VO žiadame uviesť presný dôvod, prečo nebolo možné uvedený dôkaz o plnení zmlúv
predložiť.Zdôvodnenie v zmysle § 32 ods. 6 Zákona o VO: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu o
uskutočnených dodávkach z dôvodu uistenia sa, že úspešný uchádzač bude mat potrebné skúsenosti v súvislosti s
plnením predmetu zákazky. Na preukázanie technickej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické a odborné kapacity
inej osoby podľa § 28, ods.2 zákona o VO.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.

IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Názov: Cena
Váha: 40
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
PM-KaHR111SP
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 05.04.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.04.2013 16:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 16.04.2013 11:00
Miesto : PM, s.r.o., Hrabiny 1057, Tisovec

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Podopatrenie 1.1.1:Podpora zavádzania inovácií a technologických
transferov ; kód výzvy: KaHR - 111SP - 1201
Ďalšie informácie
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu
platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v
ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra, a príjemcom pomoci, ktorým je PM, s.r.o., Hrabiny
1057, Tisovec, a to na základe jeho ŽoNFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP Kód KaHR-111SP-1201.
Dátum odoslania tejto výzvy
02.04.2013
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