RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce
Dodanie tovarov pre projekt Nákup technológie na rozšírenie výroby oceľových konštrukcií
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru s názvom
„Dodanie tovarov pre projekt Nákup technológie na rozšírenie výroby oceľových konštrukcií“

1. Identifikácia osoby podľa §8:
Názov osoby podľa §8: RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce
Sídlo verejného obstarávateľa: Kollárova 2/455, 07801 Sečovce
Zastúpený: Ing. Ján Titko, konateľ
IČO: 31660657
DIČ: 2020506059
IČ DPH: SK2020506059
Tel. +421 566782813
M: +421 905258176
E – mail: rios@rios.sk

www.rios.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej Republiky vedenom Okresným súdom Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2133/V, dátum zápisu: 29. 10. 1992
(ďalej len verejný obstarávateľ)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov. Výsledkom zadávania zákazky bude 2 samostatných zmlúv.
Miesto dodania predmetu zákazky: RIOS spoločnosť s ručením obmedzeným Sečovce
,Kollárova 2/455, 07801 Sečovce

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky: Dodanie tovarov pre projekt Nákup technológie na rozšírenie výroby oceľových
konštrukcií
Zákazka sa delí na dve časti:
Časť A: Strojné vybavenie
Časť B: Vysokozdvižný vozík
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
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Časť A: Strojné vybavenie
42662000-4 Zváracie zariadenia
42630000-1 - Kovoobrábacie stroje
42611000-2 - Špeciálne obrábacie stroje
42662100-5 Elektrické zváracie zariadenia
Časť B: Vysokozdvižný vozík
42415110-2 Vysokozdvižné vozíky
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt Nákup technológie na rozšírenie výroby
oceľových konštrukcií pre osobu podľa §8 vrátane prepravy do miesta dodania a zaškolenia obsluhy.
Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané.
Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky:
Časť A:

P.Č.

1.

Požadovaná
hodnota osobou
podľa §8

Parameter stroja
Zvárací poloautomat s podávačom
drôtu
el.napájanie : 400V

áno

2

zváračka na zváranie metódou
MIG/MAG

áno

3

Rozsah zváracieho prúdu pri 100 %
záťaži min. (A)

300

4
5
6
1
2
3
3a
3b
3c
4
2

vodné chladenie zváračky
podávač mimo telesa zváračky
hrúbka zváraného drôtu: 1mm ;1,2mm
Poloautomatická pásová pila na kov
ovládanie poloautomatické
vodné chladenie zváračky

áno
áno
áno

minimálne priemery rezaného materiálu
pri 90˚
Profil kruhový- minimálne (mm)
Profil štvorcový - minimálne (mm)
Otvorený profil - minimálne (mm)
Plazmový rezací stroj
napájanie trojfázové 400V
rezací prúd minimálne (A)

200
200
250x150
áno
20

3

hrúbka rezaného materiálu minimálne
(mm)

20

4

spotreba vzduchu max. (l/min)

350
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Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov.
Časť B:

P.Č.

1.
2
3
4
5
6

Parameter stroja
Vysokozdvižný vozík so spaľovacím
motorom
Počet koliev minimálne (ks)
Nosnosť minimálne (kg)
Pohon vysokozdvižného vozíka
uchytenie zdvihacieho zariadenia
zdvih minimálne (mm)
bez kabíny

Požadovaná
hodnota osobou
podľa §8

4
3000
diesel
čelné
3000
áno

Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov.
Ak sa vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie
ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov.
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky - časť A
Predpokladaná hodnota zákazky - časť B
Predpokladaná hodnota zákazky

20 863,33 €
21 800,00 €
42 663,33 €

Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky).

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obidve
časti zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 50 dní odo dňa účinnosti kúpnej
zmluvy

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 25.09.2019 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (RIOS spoločnosť s ručením
obmedzeným Sečovce, Kollárova 2/455, 07801 Sečovce ) a osobne na adrese (RIOS spoločnosť
s ručením obmedzeným Sečovce, Kollárova 2/455, 07801 Sečovce, kancelária) alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (rios@rios.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
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Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
- označenie heslom:
„VYBAVENIE- NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené
údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí
ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou

a ponukou predloženou

úspešným uchádzačom.
e) Preložená ponuka musí obsahovať:
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2
Formulár ponuky)
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu –
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky
a požiadavky na predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),
Dátum vypracovania ponuky,
Lehota platnosti ponuky
Návrh ceny

8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať:
z regionálneho príspevku poskytnutého Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu (ďalej len poskytovateľ), Projekt č. 12 zmien schválených ročných
priorít okresu Trebišov na rok 2019. Účel poskytnutia regionálneho príspevku: Nákup
technológie na rozšírenie výroby oceľových konštrukcií. Projekt je v súlade s Akčným
plánom rozvoja okresu Trebišov, prioritná oblasť B. Podnikanie a lepšie pracovné miesta,
opatrenie B.3 Podpora podnikateľských subjektov v priemysle, službách a cestovnom ruchu,
aktivita B.3.1. Podpora minimálne 10 podnikateľských subjektov v priemysle a službách
a prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho
prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Faktúra
bude splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena bez DPH.

11.

Spôsob stanovenia ceny:
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A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004
Z. z..
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Cena bude vypracovaná vo forme:
Časť A

P.Č.

OZNAČENIE

CELKOVÁ
CENA /€/ bez
JEDNOTKOVÁ
DPH za
POČET CENA /€/ bez
požadovaný
DPH
/ks/
počet

1.

Zvárací poloautomat s
podávačom drôtu

2

2

Poloautomatická pásová pila na
kov
Plazmový rezací stroj

1

3

1
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

Časť B

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Vysokozdvižný vozík so
spaľovacím motorom

CELKOVÁ
CENA /€/ bez
JEDNOTKOVÁ
DPH za
CENA
/€
/
bez
POČET
požadovaný
DPH
/ks/
počet
1
xxxx

SPOLU bez DPH:
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DPH 20%:
Spolu s DPH

12.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy:
do 31.10.2019.
B. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle kupujúceho. Zmluva
nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto
skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v kúpnej zmluve
v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že
dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v
nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou
poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie. Predávajúci je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle
zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
C. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane
obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje.
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru.
D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
E. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť aktuálny
doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie predmetu
zadávania zákazky.
Sečovce, dňa 18.09.2019

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Príloha

č. 1 Návrh ceny
č. 2 Formulár ponuky
č. 3 Návrh zmluvných podmienok
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