
Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Mengus, s.r.o.
Sídlo: Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce
IČO: 36 761 869
DIČ:         2022364157
IČ DPH:   SK 2022364157

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing.Jaroslav Jaroš
tel. č. kontaktnej osoby: 0908 252 736
e-mail kontaktnej osoby: drevo@mengus.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.mengus.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Podporou podnikania ku zvýšeniu
zamestnanosti v regióne 2

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovary

5. Hlavné miesto dodania tovaru: Mengus, s.r.o., Areál PD Mengusovce, Parcela 151

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky): Zmluva o dodaní tovarov, lehota na realizáciu zákazky 8 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dodaní tovarov, zmluva nadobudne účinnosť až po kontrole
a schválení príslušného verejného obstarávania , o tejto skutočnosti bude dodávateľa
bezodkladne informovať verejný obstarávateľ , podľa bodu 1 tejto výzvy.

7. Opis predmetu zákazky:
Dodávka troch drevoobrábacích technológií :

1. Formátovacia píla
2. Lis – na lepenie BSH, dup, trio hranolov a škárovky
3. Automatický polohovací systém – automaticky polohuje drevo pred ručnou

skracovacou pílou, samostatne alebo v balíkoch na požadovanú dĺžku
Popis technológií a parametrov sa nachádza v prílohách 1, 2, 3 k tejto výzve

8. Spoločný slovník obstarávania: 42642100-9

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 69 090,00 EUR bez DPH, suma bola
stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu.
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude
financovaný prostredníctvom Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný
program,
kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

11. Podmienky účasti:
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) ZVO.

- Uchádzač predloží výpis z obchodného registrom živnostenského registra, prípadne
iné oprávnenie na výkon prevádzkovania činnosti k predmetu zákazky

- verejný obstarávateľ v zmysle tejto výzvy preverí uchádzačov či nemajú uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Najnižšia cena
bez DPH, cena zahŕňa všetky náklady spojené s dopravou, inštaláciou a zaškolením.

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.12.2021 do: 16:00 hod

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: emailom na: drevo@mengus.sk
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, súbory posiela naskenované vo
formáte .pdf.

15. Požadovaný obsah ponuky:
a. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: Identifikačné údaje
uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail,
webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá .

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk , Príloha 4

c. Vyplnené Prílohy 1, 2 a 3 k tejto výzve

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle
verejného obstarávateľa.

d. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

- Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
- Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
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- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom
v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej
republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

16. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne 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.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dodaní tovaru.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len
"schéma pomoci")
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
kód výzvy: IROP-CLLD-P892-511-002

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 17.12.2021

Prílohy:
1. Príloha 1 – Formátovacia píla
2. Príloha 2 – Lis
3. Príloha 3 – Automatický polohovací systém
4. Príloha 4 – Návrh na plnenie kritéria


