niore Energy s. r. o.

Vec: Prieskum trhu/výzva na predloženie cenovej ponuky

Dotovaná osoba niore Energy s.r.o. , Oponice 111, 956 14 Oponice, (ďalej len ,,Dotovaná osoba”) podľa
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej
len ,,ZVO”) realizuje prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky s názvom ,, Výroba rotora
a samonastaviteľnej lopatky” (ďalej len ,,Predmet zákazky). V prípade určenia predpokladanej hodnoty zákazky
na základe tohto prieskumu trhu, spadajúcej do limitu zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO, Dotovaná
osoba v jednom kroku zároveň uzavrie zmluvu s dodávateľom, ktorého ponuka splní všetky nižšie uvedené
požiadavky.
Podmienkou hodnotenia Cenových ponúk bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. Cenové ponuky,
ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v bode 7A. tejto výzvy.

Podmienkou hodnotenia Vašej Cenovej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. Cenové
ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v bode 7A. tejto výzvy.
1. IDENTIFIKÁCIA DOTOVANEJ OSOBY
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Kontaktná osoba:
e-mail:

niore Energy s.r.o
Oponice 111, 95614 Oponice
Ing. Miroslav Novák , Ing. Vladimír Mistrík
52568016
SK2121 089 146
Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Ing. Miroslav Novák
miro.novak@niore.eu
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VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
A. Predmetom zákazky je výroba rotora a samonastaviteľných lopatiek a ich uchytenie na rotorovej časti.
B. Podrobný opis dodania tovaru v mieste a termíne podľa bodu 3 je prílohou č. 2 tejto výzvy.
C. Predmet zákazky bude čiastočne financovaný zo zdrojov poskytnutých Výskumnou agentúrou, ktoré
získava Dotovaná osoba na zabezpečenie obstarania predmetu zákazky.
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MIESTO A TERMÍN PLNENIA
A. Miestom plnenia je: Oponice 111, 956 14 Oponice
B. Termín plnenia: do 30.september. 2022
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PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK
A. Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu: vladimir.mistrik@niore.eu
B. V predmete mailu bude uvedené ,,Výroba rotora a samonastaviteľných lopatiek a ich uchytenie na
rotorovej časti”.
C. Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 14.7.2022 do 15:00 CET.
D. Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk
uvedeného v bode 4C. tejto výzvy.
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SPÔSOB URČENIA CENY
A. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých poplatkov a provízií.

niore Energy s. r. o.
B. Uchádzač v ponuke uvedie celkovú cenu predmetu zákazky ako aj cenu každej cenovej položky v zmysle
Prílohy č. 1 tejto výzvy v štruktúre: cena v € bez DPH, sadzba DPH, cena v € s DPH.
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OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY
A. Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.12.2022
B. Súčasťou cenovej ponuky musia byť:
I. Identifikácia uchádzača.
II. Návrh ceny za celý predmet zákazky tak, ako je to vymedzené v bode 5 tejto výzvy a v Prílohe č. 1.
a v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý je Prílohou č. 2 tejto výzvy. Informácie uvedené v
štruktúre Prílohy č. 1 tejto výzvy musia byť zachované a zrejmé.
C. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými Dotovanou osobou v tejto výzve.
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HODNOTENIE PONÚK
A. Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na základe
jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade s ustanovením bodu 5 tejto výzvy a
jej príloh. Cenová ponuka s najnižšou cenou v EUR bez DPH bude vyhodnotená ako úspešná.
B. Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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PODMIENKY ÚČASTI
A. Do tejto súťaže sa môže zapojiť len subjekt spĺňajúci podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e). Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej
sa osobného postavenia predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
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ĎALŠIE PODMIENKY
A. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si
sámi overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie
prác súvisiacich s dodaním predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne.
Termín obhliadky je možné dohodnúť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10 tejto
výzvy.
B. Dotovaná osoba si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk, ako aj právo
kedykoľvek ukončiť toto verejné obstarávanie. O ukončení tohto verejného obstarávania bude Dotovaná
osoba bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzvala na predloženie
Cenovej ponuky.
C. Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky.
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KONTAKTNÉ ÚDAJE
A. Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto prieskumu trhu a následného
verejného obstarávania môžete získať na:
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:
Ing. Vladimír Mistrík – konateľ
Tel.: 0905/064 883
Kontaktná osoba vo veciach technických a pre účely obhliadky:
Ing. Miroslav Novák – konateľ
Tel.: 0911/584 772

niore Energy s. r. o.

PRÍLOHY:
č. 1 Cenová ponuka VO 02 (súčasťou je aj položkovitý
rozpočet)
č. 2 Montážne listy (projektová dokumentácia)

niore Energy s. r. o.
Ing. Miroslav Novák

niore Energy s. r. o.
Ing. Vladimír Mistrík

