Výzva na predloženie ponuky
Zákazka nepodliehajúca postupom zákona o verejnom obstarávaní.
V súlade s metodickým pokynom CKO č.12 (verzia 9) upravujúcim pravidlá a postupy obstarávania pre prijímateľov,
ktorí nie sú verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorým verejný obstarávateľ poskytne časť finančných
prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb.

Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

1. Identifikácia dotovaného subjektu:
Dotovaný subjekt :
Adresa :
Štatutárny zástupca :
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
IBAN :
Kontaktná osoba:
Telefónny kontakt :
Email :

Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA
Bottova 1 522, 962 12 Detva
Jozef Dančo, majiteľ
41139585
SK1031766791
VUB, a.s.
SK63 0200 000 0019 2649 8353
Ing. Maroš Dančo
+421 918 737 593
info@autocentrumjda.sk

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Jaroslav Babic, +421 911822711, euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.autocentrumjda.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese:
http://www.autocentrumjda.sk/o-nas/verejne-obstaravanie/?doing_wp_cron=1638197132.6518170833587646484375

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA je osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej
finančných prostriedkov na dodanie tovaru

3. Názov predmetu zákazky:
„Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie“

4. Druh zákazky:
Dodatnie tovaru

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1 522, 962 12 Detva

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky) :
Na základe Kúpnej zmluvy a následnej fakturácie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Kúpnej zmluve č.
...(Návrh) príloha č.3.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení
nasledovných podmienok:
 uzavretie platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
poskytovateľom NFP a Kupujúcim, na projekt v rámci zákazky s predmetom “Zvadenie inovatívneho
procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie“
 preukázateľné schválenie procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo podpísanie tejto
Zmluvy, ak sa takéto schválenie v súvislosti s poskytnutím NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP
medzi poskytovateľom NFP a Kupujúcim, na projekt:.Kontrolná linka pre injektory.
Požiadavky žiadateľa uvedené v návrhu Kúpnej zmluvy sú pre uchádzača záväzné.
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Kontrolná linka pre injektory

7. Opis predmetu zákazky:
Výška technológie

Max 1800 mm

Rozmery technológie
Napájacie napätie

neobmedzené
400 +- 20%

Kmitočet

50/60Hz

Automatický ohrev a chladenie
skúšobnej kvapaliny

ÁNO

Typy skúšaných komponentov

Injektory EU6

Značky skúšaných komponentov

BOSCH, Continental VDO, Denso, Delphi

Pripojenie injektorov

Meranie komponentov

Príslušenstvo k stanici

-

Pripojene bez vysokotlakých hadíc priamo na rail

-

Meranie dávky a prepadu pomocou 8 prietokomerov
kontinuálne počas celého testu
Meranie tlaku na prepade
v automatizovanom režime
v manuálnom režime
Ukladanie nameraných hodnôt do protokolu
Zobrazovanie zostávajúceho času do konca testu
Maximálna doba merania 4 injektorov je 15 minút

-

Podľa rozpočtu (príloha č.2)

Softvér obsahuje

-

Zoznam skúšobných predpisov

Softvér musí zabezpečiť

-

Spustenie a zastavenie procesu
Sledovanie procesu v numerickej i grafickej forme
Prípravu a tlač protokolu o vykonaných skúškach
Pridanie a odstránenie meraného kanálu počas testu
tlačidlom

V súlade s prílohami:
Príloha č. 1 – Obsah ponuky
1.) Obchodné meno, sídlo, kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval
2.) Obchodné meno výrobcu logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva
3.) Dátum vypracovania cenovej ponuky
4.) Typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva ak pre dané zariadenie
existuje, ak takéto typové označenie zariadenie nemá, stačí v ponuke uviesť jeho názov
5.) Stručný popis ponúkaného produktu, ktorý je predmetom cenovej ponuky - informačné resp. produktové
listy na výrobky, zariadenia, ktoré ponúkol v svojej cenovej ponuke. Uvedené doklady musia
obsahovať údaje pre možnosť overenia všetkých požadovaných parametrov a konštrukcií.
Príloha č. 2 – Rozpočet ponuky
Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť:
Ing. Maroš Dančo, +421 918 737 593; info@autocentrumjda.sk

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód hlavný slovník:
38500000-0 - Kontrolné a testovacie prístroje
60000000-8 Dopravné služby
80511000-9 Školenie pracovníkov
Doplnkový slovník: DA42-7 - Vrátane inštalácie
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9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
96 694,67 Eur bez DPH

10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z Integrovaný regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-CLLDQ519 -511-001 - MAS Podpoľanie a vlastných zdrojov dotovaného subjektu - Jozef Dančo –
AUTOCENTRUM JDA.

12. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Zčiatok realizácie:
na základe objednávky
Dodanie tovaru:
do 150 dní odo dňa zadania objednávky
viď. Príloha č. 3 – Kúpna zmluva (návrh)

13. Lehota viazanosti cenovej ponuky:
Do 15.11.2022

14. Podmienky účasti:
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1, písm. e)
a f) nasledovne:
Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - §32
ods. 1 písm. e) – preukáže doloženým dokladom o oprávnení na dodanie tovaru v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky (fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra
preukazujúca oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, resp. fotokópia z internetu).
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu §32 ods. 1 písm. f) – dotovaný subjekt si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení
ponúk - doloženým čestným vyhlásením – Príloha A.
Ekonomické a finančné postavenie
- nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
- nepožaduje sa

15. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:
-

cena bez DPH v EUR
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.

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.

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet
zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie
ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, 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. Uvedené pravidlá nevylučujú,
aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade
všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.
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Ak dotovaný subjekt/Zadávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.

16. Lehota a miesto predkladania Ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 31.01.2022

do 13:00 hod.

17. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
17.1 Miesto predkladania ponúk: Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA na adresu uvedenú v bode 1.
17.2 Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „Zvadenie inovatívneho procesu kontrol“
a „NEOTVÁRAŤ“, kde budú uvedené údaje – adresa kontaktného miesta a obchodné meno, sídlo
uchádzača.
17.3 Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte - Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDAv
obálke označenej „Zvadenie inovatívneho procesu kontrol“ a „NEOTVÁRAŤ“, kde budú uvedené
údaje – adresa kontaktného miesta a obchodné meno, sídlo uchádzača.
17.4 Mailom na adresy: euprojekty@euprojekty.sk, obecjalsovik@gmail.com; (v skenoch podpísaných
kópií dokumentov) s označením „Zvadenie inovatívneho procesu kontrol“ a „NEOTVÁRAŤ“
17.5 Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného
v tomto odseku.
17.6 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku
17.7 Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 31.01.2022
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.

o 13:30 hod.

17.8 Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52
zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona č. 343/2015
UPOZORNENIE:
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku „Mailom“ (bod 17.4 Výzvy na predkladanie ponúk) vkladá
doklady elektronicky v pdf (alebo vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej
forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

18. Požadovaný obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
18.1

Obsah ponuky (Príloha č. 1), ktorý bude obsahovať všetky požadované údaje, podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,

18.2 Rozpočet ponuky (Príloha č.2), ktorý bude vyplnený a podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača,
18.3 Návrh Kúpnej zmluvy (Príloha č.3), s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na hodnotenie
ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
18.4 Doklady pre preukázanie podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy
UPOZORNENIE:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR,
doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do
úradného slovenského jazyka, s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie tovaru v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky –
verejný dotovaný subjekt si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení
ponúk.

19. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku. Alternatívne riešenia sú
neprípustné.
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20. 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 dotovaný subjekt po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým
uchádzačom elektronicky. Verejný dotovaný subjekt bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená
Zmluva o dielo.

21. 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:
euprojekty@euprojekty.sk.
Prijímateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré
preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk a zverejní na www.autocentrumjda.sk.

22. Vysvetľovanie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
Zadávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov, ak z
predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak zadávateľ
neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, pričom v oboch
prípadoch je tak povinný urobiť do
a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom
elektronických prostriedkov
b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa
písm. a) tohto bodu.

23. Vylúčenie uchádzača
Zadávateľ vylúči zo súťaže uchádzača, ak:
- nesplnil podmienky účasti,
- predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
- poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti,
- pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup výberu dodávateľa,
- pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
- konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré
môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením v určenej lehote,

24. Vylúčenie ponuky/uchádzača
Zadávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na tú istú časť predmetu zákazky.
Zadávateľ vylúči ponuku, ak:
a) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky,

5

b) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky a to do:
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak Zadávateľ neurčil dlhšiu lehotu
a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak Zadávateľ neurčil dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
c) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa
výzvy,
d) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, ak Zadávateľ neurčil dlhšiu lehotu,
e) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú
nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa výzvy,
f) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na
vyhodnotenie ponúk,
g) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup súťaže.
Zadávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu
predloženej ponuky s požiadavkami na predmet zákazky určenými zadávateľom.

25. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

26. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Integrovaný regionálny operačný program,
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q519 -511-001 - MAS Podpoľanie

27. Doplňujúce informácie:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp. účasťou na ohliadke
miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči dotovanému subjektovi a bez ohľadu na výsledky
verejného obstarávania.
Ponuky doručené na adresu dotovaného subjekta v zmysle Výzvy v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – verejného obstarávania.
Uchádzač sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať dotovaný subjekt o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu
procesu verejného obstarávania.
Dotovaný subjekt informuje, že v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt
konkrétneho výrobu, dotovaný subjekt umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné riešenie
bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť ak ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, aké sú požadované v zmysle § 42 odsek
3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotovaný subjekt si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené a ak
cenové ponuky budú vyššie ako je predpokladaná hodnota zákazky alebo aj bez udania dôvodu.
V prípade ako uchádzač nenacení niektorú z položiek uvedenú vo rozpočte, bude táto považovaná za
položku s nulovou hodnotu.
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28. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
V Detve, dňa: 30.11.2021
Jozef Dančo
majiteľ
Prílohy:
Príloha č.1 – Obsah ponuky
Príloha č.2 – Rozpočet ponuky
Príloha č.3 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha A. – Čestné vyhlásenie
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