TLB Group, s. r. o., Topoľčianska 8, Bratislava 851 05
v Bratislave, 09.03.2016

Výzva

na predloženie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní) na vykonanie prác.
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:

TLB Group, s. r. o.

Ulica:
Číslo:
Obec (mesto):
PSČ:
Telefón:
E-mail:

Topoľčianska
8
Bratislava
851 05
0910 952 373
cukrari@cukrari.sk

IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:

46 406 212
2023384528
Norbert Szarka, konateľ

2. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
3. NÁZOV ZÁKAZKY: Modernizácia výrobného procesu a pracovného prostredia
v spoločnosti TLB Group, s.r.o. – stavebné práce
Popis prác je uvedený podrobne v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Je možné
vykonať osobnú obhliadku miesta realizácie prác na základe dohody, kde budú podané
všetky potrebné informácie a poskytnutá projektová dokumentácia.
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 29 919,48€ BEZ DPH
5. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Topoľčianska 8, 851 05 Bratislava
6. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti:
6.1
Cenová ponuka vo formáte xls (vyplnený výkaz výmer)
6.2

Podľa § 26 ods. 1 písm. f/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
predložením dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný
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predmet podnikania oprávňujúci
stavebné práce (výpis z OR SR, ŽL)
6.3

uchádzača

uskutočňovať

požadované

Čestné vyhlásenie
V nadväznosti na sociálne hľadisko „podpora dôstojnej práce“ a „podpora
dodržiavania sociálnych a pracovných práv“, definované v § 34, ods. 18 ZVO
obstarávateľ vyžaduje predloženie vyhlásenia že pri vypracovaní ponuky vzal do
úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok.
Informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní uchádzač získa na adrese:
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná č. 63
974 01 Banská Bystrica
Informácie o povinnostiach týkajúcich sa ochrany práce a pracovných podmienok
uchádzač získa na adrese:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
V nadväznosti na § 26 ZVO, týkajúci sa osobného postavenia uchádzača,
obstarávateľ vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia, že v predchádzajúcich 3
rokoch uchádzač neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nemá evidované
nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné
dôchodkové sporenie a nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k
zákazke zadanej podľa ZVO, alebo nemať nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy,
platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých
vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

6.5

V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu
danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto
prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).

7. OBHLIADKA:
Je možné vykonať osobnú obhliadku miesta na základe dohody, kde budú podané všetky
potrebné informácie.
Osobnú obhliadku zabezpečí konateľ spoločnosti - Norbert Szarka, konateľ, kontakt
uvedený v bode 1. tejto výzvy.
8. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK: DEŇ: 18.03.2016 DO
10:00 HOD.
Vysvetlenie podkladov poskytne konateľ firmy do 18.03.2016 do 10.00 hod.
9. ADRESA A SPÔSOB DORUČOVANIA/ZASIELANIA CENOVÝCH PONÚK: na
email uvedený v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na adrese spoločnosti, uvedenej v bode
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1. tejto výzvy. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom resp. českom jazyku. Ponuky
treba predložiť v uzavretej obálke v 2 originálnych vyhotoveniach.
10. VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 18.03.2016 o 10.30 hodine,
v budove spoločnosti.
11. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK:
Kritériá výberu najvýhodnejšej cenovej ponuky: najnižšia cena za dodanie predmetu
zákazky bez DPH.
12. DÁTUM REALIZÁCIE ZÁKAZKY:
Do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2016.
13. TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU FINANCOVANÉHO
Z DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ?
Áno – dotácia Programu rozvoja vidieka SR – opatrenie 4 – Investície do hmotného
majetku – časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja
poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby, číslo
výzvy 8/PRV/2015.
14. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
1. Ponuka záujemcu, ktorý nesplní podmienky účasti bude zo súťaže vylúčená.
2. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z ponúk nebude odpovedať určeným požiadavkám,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
3. Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného uchádzača.
4. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného dodávateľom, (faktúry) splatnosť ktorého je 60 dní
odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná po prevzatí predmetu
zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok, ani zálohovú platbu.
5. Dodávateľ je povinný strpieť podmienku účinnosti Zmluvy o dielo a teda realizácie
diela len v prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok žiadateľa
v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka, opatrenie 4 – Investície do hmotného
majetku – časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja
poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby, číslo
výzvy 8/PRV/2015.
6. Verejný obstarávateľ bude pri riešení a vyhodnocovaní tohto prieskumu trhu
dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov
alebo záujemcov a princíp transparentnosti, teda:
- obstarávateľ zabezpečí, aby sa so zahraničnými uchádzačmi zaobchádzalo rovnako
ako s domácimi,
- záujemcom alebo uchádzačom sa dostanú informácie rovnakým spôsobom, v
rovnakom čase a obsahu,
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-

obstarávateľ nestanovil podmienky, ktoré by niektorého z uchádzačov alebo
záujemcov zvýhodňovali a pritom by nemali objektívnu súvislosť s predmetom a
realizáciou zákazky.

Verejná výzva bude zverejnená na web stránke spoločnosti http://cukrari.sk/
Dátum zverejnenia: od 10.03.2016 do 18.03.2016.
Nepublikovalo sa vo vestníku verejného obstarávania.

................................................
Norbert Szarka, konateľ

