CHETRA SK s.r.o.
Sladkovičova 1937
093 02 Hencovce
Slowakei
IČO: 36 497 274
IČ DPH: SK2021874998

Výzva na predkladanie ponúk
/prieskum trhu/
V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, si Vás ako osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO dovolíme
vyzvať na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania.
1. Identifikácia osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
v mene kt. koná:
web:
e-mail:

Kontaktné miesto :

Kontaktná osoba:
Mobil:
Tel./Fax:
e-mail:

CHETRA SK, s.r.o.
Sládkovičova 1937
093 02 Hencovce
36 497 274
SK2021874998
Ing. Peter Bubnár – konateľ spoločnosti
http://www.chetra.sk/
chetra@chetra.sk
*
ICTUS CONSULTING s.r.o.
Murgašova 8
974 01 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Šebová
+421 905346087
+421 484134462
ictusconsulting@ictus.sk

2. Názov zákazky, druh zákazky:
„Implementácia systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov“
Zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – poskytnutie služby.
3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Príprava (implementácia) manažérskych systémov pre podmienky spoločnosti CHETRA SK,
s.r.o. (sídlo spoločnosti a prevádzka Hencovce + prevádzka Medzilaborce) nasledovne :
Systém manažérstva kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9001:2015.
Systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodného štandardu ISO 14001:2015.
Systém manažérstva BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia podľa medzinárodného štandardu
OHSAS 18001 : 2007 (ISO 45001:2018).
Prevádzka a sídlo spoločnosti Hencovce (okres Vranov nad Topľou):
- Zameranie: Výroba, montáž, servis a údržba tesniacej techniky, čerpadiel a technologických
zariadení. Výroba a montáž kovových konštrukcií. Kovoobrábanie.
- Počet zamestnancov: 25
- Systém manažérstva kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9001:2015 –
recertifikácia
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- Systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodného štandardu ISO 14001:2015 certifikácia
- Systém manažérstva BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia podľa medzinárodného štandardu
OHSAS 18001 : 2007 (ISO 45001:2018) - certifikácia
Prevádzka spoločnosti Medzilaborce (okres Medzilaborce)
- Zameranie: Výroba, oprava a testovanie armatúr. Povrchové úpravy povlakovaním (metóda
HVOF nástrekov).
- Počet zamestnancov: 15
- Systém manažérstva kvality podľa medzinárodného štandardu ISO 9001:2015 – certifikácia
- Systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodného štandardu ISO 14001:2015 certifikácia
- Systém manažérstva BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia podľa medzinárodného štandardu
OHSAS 18001 : 2007 (ISO 45001:2018) – certifikácia
Príprava (implementácia) manažérskych systémov pre podmienky spoločnosti CHETRA SK,
s.r.o. (sídlo spoločnosti Hencovce + prevádzka Medzilaborce) musí zahŕňať minimálne tieto
položky :
 analýza súčasného stavu
 tvorba systémovej dokumentácie (dodanie v elektronickej forme)
 školiaci proces
o školenie manažmentu spoločnosti a zamestnancov v rozsahu min. 12 hodín
o školenie interných audítorov v rozsahu min. 20 hodín
 implementácia do praxe
 interný audit
4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy
PHZ: 17.149,67 EUR bez DPH
Spoločný slovník obstarávania (CPV kódy)
Hlavný slovník: 79212110-7, 71731000-1
5. Miesto dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo termín realizácie predmetu
zákazky:
Prevádzka a sídlo spoločnosti Hencovce (okres Vranov nad Topľou)
Prevádzka spoločnosti Medzilaborce (okres Medzilaborce)
Termín realizácie predmetu zákazky: najneskôr do 10 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti
Zmluvy.
6. Financovanie zákazky
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov NFP v rámci Operačného programu
Ministerstvom hospodárstva SR s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 a z vlastných
prostriedkov osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO.
7. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladu o
oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3. tejto výzvy (fotokópia výpisu z obchodného
registra alebo zo živnostenského registra preukazujúca oprávnenie poskytovať služby, resp.
fotokópia z internetu).
8. Obsah ponuky
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Ponuka musí obsahovať:
8.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, kontaktná osoba,
IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, web, bankové spojenie, č. účtu – IBAN).
8.2 Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO, t.j. doklad o
oprávnení poskytovať služby - fotokópia dokladu podľa bodu 7 tejto Výzvy (príloha č.1 k tejto
výzve)
8.3 Vyhlásenie uchádzača (vyplnená príloha č. 2 k tejto výzve).
8.4 Cenovú tabuľku/návrh na plnenie kritérií (vyplnená príloha č. 3 k tejto výzve).
8.5 Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplnená príloha č. 4 k tejto výzve).
8.6 Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva v zmysle Obchodného zákonníka (ďalej aj
ako „Zmluva“) uzatvorená s úspešným uchádzačom. Ponuka však nemusí obsahovať návrh
Zmluvy. Na predloženie návrhu Zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač, ktorý bude
povinný do návrhu Zmluvy, uzavretej v súlade s Obchodným zákonníkom, zakomponovať
platobné podmienky podľa bodu 16.7 a osobitné podmienky zmluvy v zmysle bodu 16.8 tejto
výzvy.
9. Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a
v rozsahu podľa bodu 8. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta – ICTUS CONSULTING
s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica v lehote na predkladanie ponúk alebo podpísanú
a naskenovanú ponuku vo formáte pdf na e-mailovú adresu kontaktného miesta
ictusconsulting@ictus.sk.
V prípade doručenia ponuky poštovou zásielkou (kuriérom), resp. pri osobnom doručení,
uchádzač vloží ponuku do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta, uvedená v bode 1 tejto výzvy ,
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, alebo obchodné mená a sídla,
resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
 označenie „súťaž – neotvárať“,

10.
11.
12.
13.

 označenie heslom súťaže „Implementácia sys. manaž. “
V prípade doručenia ponuky e-mailom, do predmetu e-mailu uchádzač uvedie „súťaž –
neotvárať“ a označenie „Implementácia sys. manaž.“.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany osoby podľa § 8
ods. 1 akceptovaná.
Lehota na predkladanie ponúk
Do 23.10.2018 do 12:00 hod.
Lehota viazanosti ponúk
30.06.2019
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena v mene EUR bez DPH.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 23.10.2018 o 13:00 hod.
v priestoroch kontaktného miesta.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou
cenou za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy sa umiestni na prvom mieste
v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na
prvom mieste v poradí.
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Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.
Súťažné podklady
Súťažné podklady ako podklady pre vymedzenie predmetu zákazky a na vypracovanie ponuky
sú obsahove súčasťou tejto Výzvy.
16.
Ďalšie informácie
16.1 Osoba podľa § 8 ods. 1 splnomocnila na realizáciu verejného obstarávania kontaktné miesto
a kontaktnú osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu
kontaktného miesta: ictusconsulting@ictus.sk.
16.2 Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu a prípadná komunikácia
s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Predkladanie ponúk je možné realizovať podľa
bodu 9. tejto výzvy poštovou zásielkou (kuriérom), osobne, resp. predložiť na e-mailovú
adresu kontaktného miesta.
16.3 Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.
16.4. Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. Úspešný
uchádzač bude vyzvaný na súčinnosť a na uzavretie Zmluvy.
16.5 Osoba podľa § 8 ods. 1 bude od úspešného uchádzača požadovať k podpisu Kúpnej zmluvy
predloženie dokladu o oprávnení dodávať služby (výpis z OR/výpis zo ŽR) pre právne účely
(originál, resp. osvedčená fotokópia).
16.6 Osoba podľa § 8 ods. 1 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade
jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku
finančných prostriedkov vyčlenených osobou podľa § 8 ods. 1 na tento účel.
16.7 Platobné podmienky Zmluvy:
a)
verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky,
b)
lehota splatnosti faktúry bude do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
16.8 Osobitné podmienky plnenia Zmluvy:
a) Úspešný uchádzač uvedie v Zmluve text nasledujúceho znenia:
„Poskytovateľ
je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutými
službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej
kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce
orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade
s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“
b) Úspešný uchádzač, ak má v záujme zadať časť zákazky subdodávateľom, uvedie v
Zmluve (osobitné podmienky zmluvy), t.j. v čase jej predloženia a uzavretia, text osobitnej
podmienky Zmluvy nasledujúceho znenia:
„Poskytovateľ je povinný pri podpise tejto zmluvy, ak má v záujme zadať časť zákazky
subdodávateľom, predložiť ako prílohu zmluvy zoznam subdodávateľov a uviesť údaje
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.“
„Poskytovateľ je povinný oznámiť Odberateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch
najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny“.
c) Zmluva je platná v deň podpisu a účinná dňom nasledujúcim po dni schválenia procesu
verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom.
14.
15.
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Prílohy:

1. Doklad o oprávnení poskytovať služby (fotokópia výpisu z OR alebo ŽR)
2. Vyhlásenie uchádzača
3. Cenová ponuka/návrh na plnenie kritérií (vyplní uchádzač)
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Banská Bystrica, dňa 15.10.2018

___________________________________________
Ing. Peter Bubnár
konateľ spoločnosti
zastúpený na základe plnej moci
Mgr. Katarína Šebová
konateľ spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o.
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Príloha č. 2

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
/vyplní uchádzač/

Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
Týmto vyhlasujem, že:
 súhlasím s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky:
„Implementácia systémov manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov“
 som dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy
 všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a úplné
 predkladám iba jednu cenovú ponuku

V................................, dňa ....................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––Meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

CHETRA SK s.r.o.
Sladkovičova 1937
093 02 Hencovce
Slowakei
IČO: 36 497 274
IČ DPH: SK2021874998

Príloha č. 3

CENOVÁ PONUKA
Návrh na plnenie kritérií
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a
vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme
s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.
POVINNÉ ÚDAJE:
Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktná adresa uchádzača :
Kontaktná osoba:
Email :
Tel.:

doplní uchádzač
doplní uchádzač
doplní uchádzač
doplní uchádzač
doplní uchádzač
doplní uchádzač
doplní uchádzač

1. Cenová ponuka uchádzača za predmet zákazky: „Implementácia systémov manažérstva
kvality podľa medzinárodných štandardov“
Logický celok 1:

Implementácia systémov manažérstva
Splnenie
požiadaviek

Požiadavky

Implementácia systémov manažérstva

Norma (štandard)

Oblasť platnosti
certifikátov
(prevádzka
Hencovce)
Oblasť platnosti
certifikátov
(prevádzka
Medzilaborce)

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
(ISO 45001:2018)
Výroba, montáž, servis
a údržba tesniacej
techniky, čerpadiel a
technologických
zariadení. Výroba a
montáž kovových
konštrukcií.
Kovoobrábanie.
Výroba, oprava
a testovanie armatúr.
Povrchové úpravy
povlakovaním (metóda
HVOF).

Analýza súčasného stavu
Tvorba
systémovej
dokumentácie
(dodanie v elektronickej forme)
Školiaci proces
Implementácia do praxe
Interný audit

Cena v EUR
bez DPH

Áno/nie
doplní uchádzač

Áno/nie
doplní uchádzač
Áno/nie
doplní uchádzač
Áno/nie
doplní uchádzač
Áno/nie
doplní uchádzač
Áno/nie
doplní uchádzač
Áno/nie
doplní uchádzač
Áno/nie

doplní uchádzač
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Predpokladané obdobie plnenia max. 10 mesiacov

doplní uchádzač
Áno/nie
doplní uchádzač
doplní uchádzač

Cena celkom za LC1

2. Návrh na plnenie kritérií - za predmet zákazky: „Implementácia systémov manažérstva
kvality podľa medzinárodných štandardov“
Logický celok 1 - Implementácia systémov manažérstva
Návrh uchádzača – LOGICKÝ CELOK 1
doplní uchádzač

Merná jednotka – 1 súbor
Celková cena v EUR bez DPH

Uchádzač je – nie je platcom DPH*
*(nehodiace sa preškrtnite)
3. Čestné prehlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:
a) Riešenie zadania uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami opisu predmetu
zákazky a požiadavkám zadávateľa uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky v prieskume
trhu.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie
do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne dodanie predmetu zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
c) Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
d) Uchádzač má potrebné kvalifikačné predpoklady na dodanie predmetu zákazky, ktorý je
predmetom cenovej ponuky.

V ......................, dňa ............................. (doplní uchádzač)

.......................................................................
Meno, podpis, funkcia osoby zodpovednej za prípravu CP,
pečiatka
(doplní uchádzač)
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Príloha č. 4
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
udelený v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov
Týmto ja, ............................................................... dátum narodenia: ......................, trvale bytom
.........................................................................................................................
(ďalej aj ako „dotknutá osoba“)
udeľujem súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov
prevádzkovateľovi, ktorého zastupuje sprostredkovateľ: ICTUS CONSULTING s.r.o., IČO: 50 279 513, so
sídlom Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica , Odd. Sro,
vložka č. 29844/S.
Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, emailová
adresa, telefónne číslo, podpisu, údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky
vyplývajúce z výpisu z registra trestov, údajov týkajúcich sa môjho vzdelania, resp. všetkých osobných
údajov, ktoré poskytujem prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi na základe Výzvy na
predkladanie ponúk zo dňa 13.06.2018.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
•
umožniť spoločnosti ........................................................... („spoločnosť“) zúčastniť sa procesu
verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý je
organizačne zabezpečovaný sprostredkovateľom v prospech verejného obstarávateľa
(prevádzkovateľa);
•
preukázanie splnenia podmienok účasti spoločnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. osobné postavenie, finančné a ekonomické
postavenie, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť a iné podmienky podľa vyššie
uvedeného Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov;
Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.
V súvislosti s poskytnutím mojich osobných údajov prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi
zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ mi transparentne,
stručne, jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa §
19 zákona č. 18/2018 Z.z. vo Výzve na predkladanie ponúk.
V prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov nás kontaktujte na
ictusconsulting@ictus.sk alebo písomne na adrese spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova
8, 974 01 Banská Bystrica.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na ictusconsulting@ictus.sk alebo písomne na adrese
spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica.
V ............................ dňa ................2018
.......................................
Dotknutá osoba

