Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.2

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
MENGUS s.r.o, Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Mengus s.r.o. ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. d) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v
zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
“Podporou podnikania ku zvýšeniu zamestnanosti v regióne”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo: Mengusovce 185, 059 36 Mengusovce
Štatutárny zástupca: Ing.Jaroslav Jaroš
IČO:
DIČ:

36 761 869
2022364157

IČ DPH: SK 2022364157
Tel.:

0908 252 736

Fax:

--------

E-mail:

drevo@mengus.sk

Internetová stránka: www.mengus.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Elektronicky na
drevo@mengus.sk
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: ------------4. Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)
Predmetom zákazky je dodávka hobľovacieho a profilovacieho
automatu
Hobľovací a profilovací automat s minimálnymi parametrami:
Liatinový stojan stroja
Pracovná šírka 25 – 230 mm
Pracovná výška 15 – 160 mm
6 hriadeľov, priemer 40 mm, otáčky min. 7000/min, pre 1. spodný hriadeľ min.
6000/min

Usporiadanie hriadeľov a minimálne výkony motorov : spodný (5,5 kW) - pravý
(7,5 kW), motor spoločný s ľavým hriadeľom – ľavý – horný (7,5 kW) – horný
(5,5 kW) – spodný (5,5 kW)
Axiálne prestavenie pravého a ľavého hriadeľa min. 80 mm
Axiálne prestavenie horných hriadeľov min. 40 mm
Delený prítlak pred horným hriadeľom oceľový, s horizontálnou rovinou
prestavenia, nastaviteľný na priemer nástroja, so zamedzením kolízie s
nástrojom odklopením, pneumaticky odpružený
Štart hriadeľov a zastavenie jedným centrálnym tlačidlom, ovládané cez
frekvenčný menič
Min. rýchlosť posúvania dreva v stroji max. 5 m/min
Max. rýchlosť posúvania dreva v stroji min. 30 m/min
Výkon motora posuvného systému min. 3,0 kW, rýchlosť posuvu dreva
frekvenčne riadená
Kovové posuvné valce s obmedzenou hĺbkou zapichutia do dreva, so
samočistiacou funkciou
Poháňaný gumený valec zospodu na výstupe zo stroja
Tvrdený oceľový posuvný valec v stole stroja, šírka min. 200 mm
Motorické prestavenie výšky posuvného systému
Motory stroja v triede efektívnosti IE 3 alebo NEMA Premium
Vstupný zrovnávací stôl dĺžky min. 2,0 m
Bočné prítlačné koleso na vstupnom stole
Stolová vložka pred 1. spodným hriadeľom tvrdená alebo pochrómovaná
Centrálne umiestnené mazacie miesta v prednej časti stroja
Mazacie miesta pre axiálne prestavenia hriadeľov
Úplná bezpečnostná kapotáž stroja, s výklopným predným vekom a
priehľadným sklom
Osvetlenie v pracovnej oblasti stroja
Motorické prestavenie pracovnej hrúbky, šírky a posuvného systému
Systém elektronickej podpory nastavovania stroja:
dotyková obrazovka pre uloženie údajov o profiloch, min uhlopriečka
10,0“
zdvojené elektronické ukazovatele pre axiálne a radiálne prestavenie
hriadeľov č. 2 – 6, jedna hodnota ukazuje cieľové hodnoty nastavenia, druhá
aktuálne hodnoty nastavenia
zdvojené elektronické ukazovatele pre prestavenie prítlakov pred a za
horným nástrojom
min. 500 miest v pamäti systému pre uloženie profilov
správca nástrojov umožňujúci priradenie nástoja ku profilu, možnosť
uloženia minimálneho priemeru ku každému nástroju
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva
bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov.
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6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je dodávka hobľovacieho a profilovacieho
automatu
Hobľovací a profilovací automat s minimálnymi parametrami:
Liatinový stojan stroja
Pracovná šírka 25 – 230 mm
Pracovná výška 15 – 160 mm
6 hriadeľov, priemer 40 mm, otáčky min. 7000/min, pre 1. spodný hriadeľ min.
6000/min
Usporiadanie hriadeľov a minimálne výkony motorov : spodný (5,5 kW) - pravý
(7,5 kW), motor spoločný s ľavým hriadeľom – ľavý – horný (7,5 kW) – horný
(5,5 kW) – spodný (5,5 kW)
Axiálne prestavenie pravého a ľavého hriadeľa min. 80 mm
Axiálne prestavenie horných hriadeľov min. 40 mm
Delený prítlak pred horným hriadeľom oceľový, s horizontálnou rovinou
prestavenia, nastaviteľný na priemer nástroja, so zamedzením kolízie s
nástrojom odklopením, pneumaticky odpružený
Štart hriadeľov a zastavenie jedným centrálnym tlačidlom, ovládané cez
frekvenčný menič
Min. rýchlosť posúvania dreva v stroji max. 5 m/min
Max. rýchlosť posúvania dreva v stroji min. 30 m/min
Výkon motora posuvného systému min. 3,0 kW, rýchlosť posuvu dreva
frekvenčne riadená
Kovové posuvné valce s obmedzenou hĺbkou zapichutia do dreva, so
samočistiacou funkciou
Poháňaný gumený valec zospodu na výstupe zo stroja
Tvrdený oceľový posuvný valec v stole stroja, šírka min. 200 mm
Motorické prestavenie výšky posuvného systému
Motory stroja v triede efektívnosti IE 3 alebo NEMA Premium
Vstupný zrovnávací stôl dĺžky min. 2,0 m
Bočné prítlačné koleso na vstupnom stole
Stolová vložka pred 1. spodným hriadeľom tvrdená alebo pochrómovaná
Centrálne umiestnené mazacie miesta v prednej časti stroja
Mazacie miesta pre axiálne prestavenia hriadeľov
Úplná bezpečnostná kapotáž stroja, s výklopným predným vekom a
priehľadným sklom
Osvetlenie v pracovnej oblasti stroja
Motorické prestavenie pracovnej hrúbky, šírky a posuvného systému
Systém elektronickej podpory nastavovania stroja:
dotyková obrazovka pre uloženie údajov o profiloch, min uhlopriečka
10,0“
zdvojené elektronické ukazovatele pre axiálne a radiálne prestavenie
hriadeľov č. 2 – 6, jedna hodnota ukazuje cieľové hodnoty nastavenia, druhá
aktuálne hodnoty nastavenia
zdvojené elektronické ukazovatele pre prestavenie prítlakov pred a za
horným nástrojom
min. 500 miest v pamäti systému pre uloženie profilov
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správca nástrojov umožňujúci priradenie nástoja ku profilu, možnosť
uloženia minimálneho priemeru ku každému nástroju
7. Predpokladaná hodnota zákazky: (uviesť cenu v EUR bez DPH)
68.218,33 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mengus, s.r.o., Areál PD
Mengusovce, Parcela 151
9. Lehoty na dodanie predmetu zákazky: Maximálne 8 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky sú súčasťou
výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky:
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
výzva: IROP-CLLD-P892-511-002
12. Lehota na predloženie ponuky: 20.07.2020
13. Spôsob predloženia ponuky: emailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk: Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH.
Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady,
ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto
skutočnosť
15. Pokyny na zostavenie 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 .
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b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
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.
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.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného
postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
podľa bodu 12 nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o
odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek
náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou
podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného
obstarávateľa.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude
poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom,
ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené
alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom
budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Otváranie ponúk: 20.07.2020
17. Lehota viazanosti ponúk: 20.03.2020
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing.Jaroslav Jaroš, 0908 252 736, E-mail:

drevo@mengus.sk
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať Návrh Zmluvy
podľa bodu 5 tejto výzvy.
20. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk
Návrh

na

plnenie

kritéria
Kritérium

Sadzba DPH v zmysle
Návrh

platnej legislatívy

Najnižšia
celková Spolu...................
zmluvná
cena EUR
v EUR
vrátane
DPH. Váha kritéria bez DPH
je 100 %.*

Návrh
Spolu...............
....EUR
vrátane DPH

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
10.07.2020
S úctou, Ing.Jaroslav Jaroš
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