Výzva na predloženie ponuky
v zmysle Metodického výkladu CKO č. 12, verzia 7 zo dňa 20.04.2020 a Príručky k procesov verejného
obstarávania pre OP Integrovaná infraštruktúra.

1.

2.

Identifikácia zadávateľa zákazky:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Internetová adresa:

P R O B U G A S a. s.
47695421
2024043010
Nám. 1. mája 18, 81106 Bratislava
https://www.probugas.sk/

Kontaktné miesto:
Kontaktné osoby:

CVO, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač

Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:

Mgr. Roman Mikušinec
0908 93 46 80
roman.mikusinec@cvo.sk

Postup:
v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12, verzia 7 zo dňa 20.04.2020 a Príručky k procesov
verejného obstarávania pre OP Integrovaná infraštruktúra.

3.

Druh zákazky:
Tovary

4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
1 893 545,83 EUR bez DPH.
Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) časti. Uchádzači môžu predkladať súťažnú ponuku na
ktorúkoľvek časť, resp. všetky časti. Podrobnosti o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú
uvedené v bode 9 tejto výzvy.

5.

Názov zákazky:
Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom
zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného procesu

6.

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov a to konkrétne automatizovanej plniacej linky s uzlami
vrátane výrobného softvéru, laboratórneho pracoviska, logistického softvéru a servera.
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 tejto výzvy.
Zadávateľ zákazky podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré
požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že zadávateľ zákazky použil v rámci

opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť
ponuku i na technický a funkčný ekvivalent rovnakej alebo lepšej kvality a funkčnej úrovne.
CPV slovník:
Hlavný predmet
Hlavný predmet
Hlavný slovník:

Záručná doba:

7.

42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia
38432100-3 Analyzátory plynu
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
24 mesiacov

Miesto dodania diela:
P R O B U G A S, a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin-Košúty

8.

Rozsah predmetu zákazky:
Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

9.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
ÁNO.
Časť 1.: Technologický celok I: Automatizovaná plniaca linka s uzlami vrátane výrobného
softvéru
Hlavný slovník CPV: 42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Predpokladaná hodnota: 1 445 033,33 EUR bez DPH
Časť 2.: Technologický celok II: Laboratórne pracovisko
Hlavný slovník CPV: 38432100-3 Analyzátory plynu
Predpokladaná hodnota: 283 500,00 EUR bez DPH
Časť 3.: Technologický celok III: Logistický software
Hlavný slovník CPV: 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
Predpokladaná hodnota: 143 000,00 EUR bez DPH
Časť 4.: Technologický celok IV: Server
Hlavný slovník 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota: 22 012,50 EUR bez DPH

10. Zábezpeka ponúk:
10.1

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje pre nasledovné časti predmetu zákazky a to nasledovne:

10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.2

Časť 1 predmetu zákazky: 28 900,00 Eur
Časť 2 predmetu zákazky: 8 200,00 Eur
Časť 3 predmetu zákazky: 4 100,00 Eur
Časť 4 predmetu zákazky: zábezpeka pre časť 4 sa nevyžaduje

Spôsob zloženia zábezpeky:

10.2.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
10.2.2 poistením záruky
10.2.3 zložením finančných prostriedkov na bankový účet zadávateľa zákazky
10.3

Podmienky zloženia bankovej záruky

10.3.1 Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len
„banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:


banka uspokojí veriteľa (zadávateľa zákazky) za dlžníka (uchádzača) v prípade
prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech zadávateľa zákazky podľa bodu 10.9.,



banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 10.1 pre
príslušnú časť predmetu zákazky,



banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy zadávateľa
zákazky na zaplatenie, na účet zadávateľa zákazky podľa bodu 10.5.1,



banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením
záručnej listiny zadávateľovi zákazky,



platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 22 resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. Zadávateľ zákazky do uplynutia doby platnosti
bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty
viazanosti ponúk, ktoré však nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa predkladania
ponúk.

10.3.2 Banková záruka zanikne:


plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech
zadávateľa zákazky,



odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti zadávateľa zákazky,



uplynutím doby platnosti, ak si zadávateľ zákazky do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo
v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej
záruky.

10.4

Podmienky poistenia záruky

10.4.1 Poistenie záruky môže byť vystavené poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne
(ďalej len „poisťovňa“). Z poistenia záruky vystavenej poisťovňou musí vyplývať, že:


poisťovňa uspokojí zadávateľa zákazky za uchádzača v prípade prepadnutia jeho
zábezpeky ponuky v prospech zadávateľa zákazky podľa bodu 10.9.,



poistenie záruky sa použije na úhradu zábezpeky ponuky podľa bodu 10.1 pre príslušnú
časť predmetu zákazky,



poisťovňa sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy
zadávateľa zákazky na zaplatenie, na účet zadávateľa zákazky podľa bodu 10.5.1,



poistenie záruky nadobúda platnosť dňom jej vystavenia poisťovňou a vzniká
doručením poistnej listiny zadávateľovi zákazky,



platnosť poistenia záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 22, resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. Zadávateľ zákazky do uplynutia doby platnosti
poistenia záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty
viazanosti ponúk, ktoré však nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa predkladania
ponúk. .

10.4.2 Poistenie záruky zanikne:

10.5



plnením poisťovne v rozsahu, v akom poisťovňa za uchádzača poskytla plnenie
v prospech zadávateľa zákazky,



odvolaním poistenia záruky na základe písomnej žiadosti zadávateľa zákazky,



uplynutím doby platnosti, ak si zadávateľ zákazky do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči poisťovni vyplývajúce z vystaveného poistenia záruky,
alebo v dobe platnosti poistenia záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti
poistenia záruky.

Podmienky zloženia finančných prostriedkov na bankový účet zadávateľa zákazky

10.5.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 10.1 musia byť zložené na účet zadávateľa
zákazky pre príslušnú časť predmetu zákazky,
názov banky:
IBAN:
SWIFT kód
špecifický symbol:
poznámka:

Československá obchodná banka, a.s.
SK18 7500 0000 0000 0293 0383
CEKOSKBX
IČO uchádzača
Zábezpeka

10.5.2 V prípade zloženia finančných prostriedkov prevodným bankovým príkazom musia byť
tieto finančné prostriedky pripísané na účte zadávateľa zákazky najneskôr v lehote určenej
na predkladanie ponúk podľa bodu 19, aby si zadávateľ zákazky mohol preveriť zloženie
takto poskytnutej zábezpeky na svojom účte.
10.5.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
zadávateľa zákazky trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 22 resp. do

uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ktoré však nesmie byť dlhšie ako
12 mesiacov odo dňa predkladania ponúk.
10.6

Zadávateľ zákazky vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

10.6.1 uplynutia lehoty viazanosti ponúk
10.6.2 vylúčenia uchádzača z procesu zadávania zákazky alebo ak zadávateľ zákazky zruší použitý
postup zadávania zákazky
10.6.3 uzavretia zmluvy
10.7 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode
10.2.
10.8 Ak záručná listina podľa bodu 10.3. nebude vypracovaná v zmysle bodu 10.3.1 alebo ak
nebude súčasťou ponuky, alebo poistenie záruky podľa bodu 10.4. nebude vypracovaná v zmysle
bodu 10.4.1 alebo ak nebude súčasťou ponuky, alebo ak zloženie zábezpeky bude uskutočnené
podľa bodu 10.5 a v takomto prípade finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného
obstarávateľa podľa bodu 10.5.1 a 10.5.2, bude ponuka hodnotená ako neúplná, bude zo súťaže
vylúčená a nebude hodnotená.
10.8.1 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje
viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti
ponúk, ktoré však nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov odo dňa predkladania ponúk.
10.9

Zábezpeka prepadne v prospech zadávateľa zákazky, ak uchádzač:

10.9.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk
10.9.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu.

11. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa.

12. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) uzatvorená s
úspešným uchádzačom/uchádzačmi a to na každú časť predmetu zákazky samostatne.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu obstarávania zo
strany poskytovateľa NFP. V prípade neschválenia procesu obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku si zadávateľ zákazky vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Požiadavky zadávateľa zákazky uvedené
v návrhu Zmluvy sú pre uchádzača záväzné. Návrh Zmluvy tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

13. Trvanie zmluvy:
do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy.

14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: P R O B U G A S a. s., poskytnutého NFP v zmysle
pravidiel operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21), kód
ITMS: 313012X287
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.
Splatnosť faktúr bude min. 60 dní.
Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy.

15. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.):
NIE.

16. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:
-

17. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných
za plnenie zmluvy:
-

18. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:
Nie je potrebná.

19. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
do 26. 11. 2020 do 09:00 hod.
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom, resp. v českom jazyku. Ak má
uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nemá možnosť predložiť ponuku priamo v
slovenskom jazyku/českom jazyku, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Preklady dokladov musia
byť úradne opatrené okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne)
na adresu: P R O B U G A S, a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin-Košúty s uvedením hesla „Zvýšenie
technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s.“.

20. Dátum a miesto otvárania a hodnotenia súťažných ponúk:
26. 11. 2020 o 11:00 hod.
Miesto: P R O B U G A S, a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin-Košúty
Otvárania súťažných ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili súťažnú ponuku
v lehote na predkladanie súťažných ponúk.

21. Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. Príslušný doklad uchádzač predloží ako originál alebo úradne
overenú kópiu.
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

22. Lehota viazanosti ponúk:
do 31. augusta 2021

23. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) na
adresu: P R O B U G A S, a.s., Dúbravca 5, 036 01 Martin-Košúty s uvedením hesla „Zvýšenie
technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s.“.

24. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium: najnižšia cena spolu bez DPH

25. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Cenová ponuka v inej mene ako EURO
musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky
Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí
svojim podpisom.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení:
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH)
výška DPH v Eur
celková cena v Eur (s DPH)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,
upozorní/uvedie v ponuke.

26. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:
-

-

27. Obsah ponuky:
Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje
uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo,
e-mailová adresa.
2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 21 tejto výzvy.
3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 1 výzvy)
4. Formulár technickej špecifikácie a skladby ceny(príloha č. 2 výzvy)
5. Návrh zmluvy (príloha č. 3 výzvy)
6. Doklad o zložení zábezpeky

28. Vysvetlenie
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže
požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou
poštou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.
Zadávateľ zákazky, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom,
najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

29. Ďalšie informácie:
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 20. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky zadávateľa
zákazky na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.
Od úspešného uchádzača bude zadávateľ zákazky vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v
prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou
oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento
subdodávateľ plniť.

Zadávateľ zákazky neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre zadávateľa zákazky alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami zadávateľa zákazky.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek zadávateľa
zákazky stanovených v tejto výzve a jej prílohách.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči zadávateľovi zákazky.
Zadávateľ zákazky v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Návrh na plnenie kritéria
Formulár technickej špecifikácie a skladby ceny
Návrh zmluvy
Výrobná hala plniareň

Sliač, 21. októbra 2020
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená VO

