Výzva na predkladanie ponúk
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.
8/2017 v znení aktualizácie č. 2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR
2014 - 2020
Identifikačné údaje obstarávateľa:
Obchodné meno:
VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
Adresa:
Nová 1473, 946 32 Marcelová
IČO:
36 545 694
DIČ:
2020160505
IČ DPH:
SK2020160505
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 13029/N
Štatutárny orgán:
Miroslav Sudický, konateľ
Kontaktná osoba:
Ing. Agáta Szabó
Telefón:
0905 867 998
mail:
ekon@vitazel.sk
Bližšie informácie nájdete aj na www.vitazel.sk
„Sklad pre celoročné skladovanie produkcie zeleniny spoločnosti
Názov zákazky
VITA – ZEL & company, spol. s r.o.“
Predmetom zákazky je výstavba skladu pre celoročné skladovanie
zeleniny. Zákazka obsahuje kompletné dodanie stavby aj
s technológiou chladenia s riadenou atmosférou. Je rozdelená na 3
stavebné objekty:
SO 01 Sklad pre celoročné skladovanie zeleniny
SO 02 Spevnené plochy
Rozdelenie/spojenie1 zákazky
s
SO 03 Technológia chladenia
odôvodnením
Technologickú časť neobstarávame samostatne, nakoľko sklad bez
technológie chladenia nie je funkčný a nespĺňa podmienku
celoročného skladovania. Všetky objekty sú predmetom stavebného
povolenia.
Charakter zákazky, účel jej využitia vytvára jeden logický celok.
ks

PHZ bez DPH
EUR)

P.č.

Predmet zákazky

1.

STAVEBNÁ ČASŤ:
SO 01 Sklad pre celoročné
-- 2 021 572,75
skladovanie zeleniny
SO 02 Spevnené plochy

2.

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ:
SO 03 Technológia chladenia

-- 680 245,33

(v stručný
zákazky

opis

predmetu

Stavebné
práce
súvisiace
s výstavbou skladu v súlade
s projektovou dokumentáciou
k stavebnému
povoleniu,
Príloha č. 11
Technológia chladenia, ktorá
zabezpečuje
optimálne
podmienky
skladovania
riadenou atmosférou. Popis
technológie a špecifikácia sú
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uvedené v Prílohe č. 4 a č.11
výzvy

SPOLU PHZ:

2 701 818,08 EUR
15.04.2021, 12:00 hod.

Lehota na predkladanie ponúk

ÁNO
NIE
Lehota na predkladanie ponúk môže byť zmenená.
Možnosť predĺženia lehoty na predkladanie O predĺžení pôvodnej lehoty na predkladanie ponúk bude
ponúk1
obstarávateľ písomne informovať každého z uchádzačov,
najneskôr 3 pracovné dni pred jej ukončením.
Najnižšia cena za celú zákazku spolu v EUR bez DPH.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Uchádzači predkladajú cenové ponuky VÝLUČNE písomne,
doručené poštou formou doporučenej zásielky
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača, resp. miesta podnikania s označením:
„Cenová ponuka – „Sklad pre celoročné skladovanie
produkcie zeleniny spoločnosti VITA – ZEL & company,
spol. s r.o.“ - NEOTVÁRAŤ!“

Miesto a spôsob doručenia ponúk

Miesto doručenia cenových ponúk:

Dátum, čas a miesto otvárania ponúk

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk

VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
Nová 1473
946 32 Marcelová
15.04.2021 o 16:00
Miesto otvárania cenových ponúk:
VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
Nová 1473
946 32 Marcelová
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť
otvárania obálok s ponukami, pričom vyhodnotenie ponúk
je neverejné a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
15.04.2021 o 16:00
Miesto vyhodnotenia cenových ponúk:
VITA - ZEL & company, spol. s r.o.
Nová 1473
946 32 Marcelová
Lehota na vyhodnotenie ponúk môže byť zmenená
v prípade, ak obstarávateľ vyzve niektorého z uchádzačov
na doplnenie predloženej dokumentácie. O predĺžení
lehoty na vyhodnotenie ponúk bude obstarávateľ písomne
informovať každého z uchádzačov, ktorí v stanovenej
lehote predložili cenové ponuky na predmet zákazky.
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Lehota viazanosti ponúk

31.10.2021
Obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky
vo výške 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky, t.j.
27.018,00 Eur (slovom: dvadsaťsedemtisíc osemnásť eur)
na bankový účet obstarávateľa.
Bankové spojenie :
VÚB a.s.
IBAN:
SK11 0200 0000 0033 7347 8553
SWIFT/BIC:
SUBASKBX
Variabilný symbol :
IČO uchádzača
Poznámka : „ Zábezpeka – názov spoločnosti uchádzača

Podmienka zloženia zábezpeky

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet
obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.

Informácia o súťažných podkladoch

Komunikácia

V

Bližšie informácie nájdete v Súťažných podkladoch, ktoré
sú Prílohou č. 1 výzvy
Súťažné podklady sú Prílohou č. 1 výzvy.
Všetky editovateľné prílohy výzvy, ako aj projektovú
dokumentáciu obdržia priamo oslovení uchádzači
v elektronickej forme na CD/DVD nosiči. Ostatným
uchádzačom budú všetky podklady zaslané na základe ich
písomnej žiadosti elektronicky mailom.
V prípade nejasností vyplývajúcich z naprojektovaných
skutočností môžu uchádzači kontaktovať priamo
projektantov:
Pre stavebnú časť: Ing. Tibor Bakoš, +421 918 187 444
Pre technologickú časť: Pavel Kopecký, +420 602 760 367
Pre zaslanie súťažných podkladov kontaktujte:
Ing. Agáta Szabó, +421 905 867 998, ekon@vitazel.sk

Marcelovej dňa 26.2.2021
Miroslav Sudický, konateľ

Prílohy:

1. Súťažné podklady
2. Identifikačné údaje uchádzača
3. Stručný opis predmetu zákazky pre SO 03
Technológia chladenia
4. Technická
špecifikácia
a požadované
parametre pre SO 03 Technológia chladenia
5. Podrobný položkový rozpočet
6. Návrh na plnenie kritérií
7. Čestné vyhlásenia (7A a 7B)
8. Referencie- vzor a pokyny
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9. Vyhlásenie uchádzača
10. Návrh Zmluvy o dielo
11. Projektová dokumentácia

1
2

nehodiace sa preškrtnite
doplniť, ak je relevantné
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