VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
vyhlásená na princípe aplikácie § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Ovocinárske družstvo Bonum, ktoré nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa ZVO a na
ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 3 ZVO, rešpektujúc princípy rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti podľa § 10 ods. 2 ZVO a
postupom v zmysle § 117 ods. 1 ZVO Vás
žiada o predloženie ponuky
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
Identifikácia obstarávateľského subjektu:
Názov organizácie: Ovocinárske družstvo Bonum
Sídlo organizácie: Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
IČO:
35 837 829
DIČ:
2020202767
Webové sídlo:
www.apples.sk
Kontaktné miesto: Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Kontaktná osoba: Ing. Peter Turlík
Telefón:
02 / 4020 8107
Fax:
02 / 4020 8120
E-mail:
turlik@dobrejablka.sk
Predmet zákazky:
Automatický stroj na vyprázdňovanie veľkobední s jablkami v centrálnom sklade v Dunajskej Lužnej.
Termín dodania: máj 2020
Miesto doručenia/predloženia ponuky:
Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná; turlik@dobrejablka.sk
Opis predmetu zákazky:
Automatický stroj na vyprázdňovanie veľkobední s jablkami do už existujúcej haly.
Technické požiadavky:
Rozmery veľkobední určené na vyprázdňovanie:
- 124x124x78 cm
- 124x124x74 cm
- 120x100x82 cm
- 120x100x78 cm
- 112x112x77 cm
- 112x112x58 cm
- 110x120x76 cm
Bedne môžu byť drevené, plastové. Vyprázdňovač musí automaticky rozpoznať typ bedne, jej rozmery a
veľkosť.

Časti stroja:
- Reťazový dopravník plných bední s 3 pozíciami (3 stĺpce s 3 bedňami) s pozinkovaným rámom
- Reťazový dopravník na odvoz prázdnych bední (4 stĺpce po 3 bedne) s pozinkovaným rámom
- Vyprázdňovacia ruka – pohon so servo motormi, nastaviteľná rýchlosť, nosnosť 500 kg, spodok
rámu antikora, zvyšok rámu pozinkovaný.
- Vyprázdňovanie do jestvujúceho vodného kanálu.
- Ruka, ktorá ponára bedňu do vodného kanála musí byť inox.
- Minimálna požadovaná kapacita 60 bední za hodinu, pri súčasnom neznížení kvality triedených
jabĺk
- Počítadlo cyklov ( zaznamenávanie počtu vyprázdnených bední )
- Bezpečnostná bariéra proti vstupu do pracovnej oblasti stroja.
- Automatické rozoznávanie veľkostí bední.
- Dva programy na vyprázdňovanie bední –
1. šetrné s citlivejšími odrodami jabĺk,
2. pre menej citlivé odrody
Ovládanie zariadenia prostredníctvom dotykového panelu umiestneného na zariadení a súčasne
možnosť ovládania zariadenia prostredníctvom vzdialenej plochy na počítači v ovládacom
velíne prostredníctvom operátora.
Vyprázdňovacia línia pre jablká sa musí vojsť do jestvujúcej haly k jestvujúcej triediacej linke
AWETA a jej vodného kanálu prísunu produktu. ( Na základe požiadavky uchádzača je možné
vykonať osobnú obhliadku výrobnej haly).
Ďalšie požiadavky – ponáranie bední musí zvládnuť takzvaný „vlnový efekt“, aby nedochádzalo
k vylievaniu, vody z bazénov, ani poškodeniu jabĺk,
- Referencie z ďalších podobných inštalácií v jablkovom segmente.
Predpokladaná hodnota zákazky: 120.000 EUR bez DPH
Požiadavky na predkladanie ponúk – lehota, spôsob, obsah a podmienky:
a) Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 16.03.2020 o 12:00 hod.
b) Ponuky sa doručujú osobne alebo poštou na hore uvedenej adrese obstarávateľského subjektu.
V prípade osobného doručenia je potrebné ponuku doručiť na uvedenú adresu v čase od 8:00 do
15:30 hod, pričom v poslednom dni lehoty na predkladanie ponúk je nutné rešpektovať čas do 12:00
hod.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom/českom/anglickom/nemeckom jazyku a ceny v EUR
d) Ponuka musí obsahovať:
− cenu celkom za predmet zákazky
Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie určených pre spoločnú
organizáciu trhov a z príspevkov členov Ovocinárskeho družstva Bonum.
Dodávateľovi sa môže poskytnúť záloha maximálne vo výške 50% z hodnoty zákazky.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúry odo dňa prevzatia dodávaného tovaru.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je kombinácia najnižšej ceny bez DPH za celý predmet zákazky
a súčasne softwareova, rozmerová, a funkčná kompatibilita s jestvujúcim predtrieďovacím
zariadením Aweta., ako aj pozitívne referencie z tejto oblasti – predtrieďovanie jabĺk, v rámci
Európy. Pomer kritéria cena a ostatných je 70:30. V prípade, ak niektoré ponuky dosiahnu rovnakú
hodnotu celkovej ceny zákazky a mali by byť označené ako úspešné ponuky, o úspešnom uchádzačovi
rozhodne odborná výberová komisia obstarávateľa. Komisia bude prideľovať za každú pozitívnu
referenciu uchádzačovi 1 bod a pričom o víťazovi rozhodne najvyššia dosiahnutá bodová hodnota.
Doplňujúce informácie:

Obstarávanie tejto zákazky sa neriadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Obstarávateľský subjekt, Ovocinárske družstvo Bonum, nie je v tomto
prípade verejným obstarávateľom ani obstarávateľom (§ 8 ods. 3 ZVO).
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.
Súčasťou ponukovej ceny za dodanie predmetu zákazky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy/objednávky.
V Dunajskej Lužnej, dňa 05.03.2020

Ing. Peter Turlík
Prokurista

