VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na obstaranie tovarov v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu
a kontrole verejného obstarávania / obstarávania pre Programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2
s dátumom účinnosti od 31.03.2022)
(ďalej len „výzva“)
1. Verejný obstarávateľ:
Názov obstarávateľa: RAFTING PIENINY - DUNAJEC s. r. o.
Sídlo: Majere 34, Majere 061 01
IČO: 54 654 459
DIČ: 2121745505
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Rudolf Velička
tel. č. kontaktnej osoby: 0905 294 699
e-mail kontaktnej osoby: velicka@pltnictvo.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Obstaranie nafukovacích plavidiel
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar
5. Hlavné miesto dodania tovaru: Majere 34, Majere 061 01
6. Výsledok verejného obstarávania
• Typ zmluvy: Kúpna zmluva
• Lehota dodania predmetu zákazky: do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej
zmluvy
• Platobné podmienky: splatnosť faktúry 30 dní
• Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávanými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP, na to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej
kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku
potrebnú súčinnosť.
• Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný dodávateľ v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia,
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide
o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS.
• Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS,
alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú RPVS.
• Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s úspešným dodávateľom, u ktorého existuje konflikt
záujmov podľa kapitoly 5. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní Jednotnej príručky pre
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania / obstarávania pre
Programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2 s dátumom účinnosti od 31.03.2022).
• Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o príspevok pre žiadosť o príspevok
s názvom „Adrenalín na Dunajci ” s MAS Tatry-Pieniny LAG.

7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie raftrov, kajakov, kanoe a nevyhnutného príslušenstva na ich užívanie.
Podrobná špecifikácia je súčasťou prílohy č. 3 Výzvy.
Predmetom je dodanie:
PREDMET

POČET KS

Nafukovací Raft 400

4

Nafukovací Raft 450
Nafukovací Raft 500
Nafukovací kajak
Nafukovacie kanoe
Pádlo nedelené
Pádlo dvojdielne
Vodotesný súdok - 6,4
Vodotesný súdok - 3,6
Elektrická pumpa
Hádzacie vrecko
Plávacie vesty
Vodácka prilba
Neoprénová obuv

4
1
2
2
77
4
5
8
1
13
81
81
10

8. Spoločný slovník obstarávania:
34522450-1 Nafukovacie plavidlá
18811000-7 Nepremokavá obuv
39525300-1 Záchranné vesty
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 28 060,92 € bez DPH
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zmluvy je financovaný z
Integrovaného regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov obstarávateľa.
11. Podmienky účasti:
A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
- Splnenie podmienky verejný obstarávateľ overí prostredníctvom verejných registrov
na www.orsr.sk/www.zrsr.sk.
B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nemá
uložený zákaz účasti
- Splnenie podmienky verejný obstarávateľ overí prostredníctvom verejného registra na
UVO.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena s DPH
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 05.10.2022 do: 9:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
• Spôsob predloženia ponúk: emailom
• Miesto predloženia ponúk: velicka@pltnictvo.sk
• Cenová ponuka predložená e-mailom musí mať v „predmete e-mailu“ napísané: „NEOTVÁRAŤ
- súťaž“
15. Požadovaný obsah ponuky:
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1 výzvy)
• Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov (príloha č. 2 výzvy)
16. 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 obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude
uzatvorená Kúpna zmluva.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia
Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
„Adrenalín na Dunajci“
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 20.09.2022
20. Lehota viazanosti cenových ponúk: 30.12.2022
Prílohy:
1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
2. Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov
3. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
Rudolf Velička

