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(ďalej len zadávateľ):

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu
realizovaného za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky

Predmet zákazky:

“Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie
vybraných parametrov“

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 18.03.2022

...............................................................
Andrea Hatalová
člen predstavenstva Milsy a.s.

...............................................................
Ing. Rastislav Lupták
predseda predstavenstva Milsy a.s.
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1.

IDENTIFIKÁCIA ZADÁVATEĽA

Názov zadávateľa: Milsy a.s.
IČO: 31412572
Sídlo zadávateľa: Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kontaktné údaje zadávateľa:
Kontaktná adresa: Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Lupták
Telefón: +421911015903
E-mail: luptak@milsy.sk
Webová stránka: www.banoveckamliekaren.sk
2.

PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných
parametrov
2.2 Nomenklatúra
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:
48211000-0 - Softvérový balík na vzájomnú prepojiteľnosť počítačových platforiem
48421000-5 - Softvérový balík na správu zariadení
48810000-9 - Informačné systémy
2.3 Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
Vytvorenie jednotného systému umožňujúceho sledovanie vybraných parametrov na základe
poskytnutých údajov z riadiacich systémov a na základe požiadaviek z doteraz nemonitorovaných
procesov. Tento celok umožní podľa časovej značky na hotovom výrobku zobraziť všetky informácie
o vstupoch do tohto výrobku (od príjmu mlieka, cez jeho skladovanie, tepelné ošetrenie, následné
skladovanie a spracovanie v jednotlivých technologických celkoch). Tiež umožní monitorovať všetky
materiálové vstupy – prísady, obaly – už od ich príchodu do podniku. Okrem toho aj technologické
parametre jednotlivých procesov použitých vo výrobe a identifikáciu osôb zodpovedných za hlavné
činnosti na jednotlivých pracoviskách, ale aj vstupujúcich do výrobných priestorov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v Prílohe č. 1A – Špecifikácia predmetu zákazky a v Prílohe č.
1B – Špecifikácia predmetu zákazky – Výkresová časť, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto výzvy.
3.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky tvorí jeden funkčný celok, ktorý nie je možné obstarávať z technických dôvodov
samostatne, nakoľko sú technologicky previazané. Procesne by rozdelenie zákazky zadávateľovi
spôsobovalo neprimerané problémy a ohrozovalo by samotné procesy vo verejnom obstarávaní.

Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
(ďalej len zadávateľ):
Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne dodávajú relevantní
dodávatelia na trhu
3.3 Potenciálny dodávateľ predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky.
4.

VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
5.

MIESTO A TERMÍN DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto dodávky predmetu zákazky:
Milsy a.s., Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
5.2 Termín dodávky predmetu zákazky:
Potenciálny dodávateľ stanoví v rámci svojej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu realizovaného
za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, aj dĺžku dodacej doby (lehoty dodania) predmetu
zákazky. Bližšie informácie ohľadne vypĺňania lehoty dodania sú popísané v Prílohe č. 3 – Návod,
pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie kalkulácie ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
6.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov
zadávateľa. Program rozvoja vidieka SR. Kód výzvy: 51/PRV/2021
7.

DRUH ZÁKAZKY

Zákazka na poskytnutie služby
8.

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

Predložená ponuka je viazaná do 30.06.2022
9.

OBHLIADKA MIESTA DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY

Zadávateľ odporúča potenciálnym dodávateľom absolvovať obhliadku miesta dodávky predmetu
zákazky. V prípade záujmu o vykonanie obhliadky miesta dodávky predmetu zákazky, poprosíme
kontaktovať Ing. Juraj Šnirc, telefón: +421911015902, e-mail: snirc@milsy.sk
10.

NÁKLADY NA PONUKU

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci prieskumu trhu
realizovaného za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, znáša potenciálny dodávateľ bez
finančného nároku voči zadávateľovi.
10.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa potenciálnym
dodávateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
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11.

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

11.1 Ponuku je potrebné doručiť v rámci systému Josephine(návod ako predložiť ponuku je zverejnené
ako posledné video s názvom Manuál pre dodávateľov do jednotlivých zákaziek na nasledujúcom linku
https://www.apa.sk/51-prv-2021/prca-s-josephine-pre-potreby-vzvy-4-2-v-kocke/11256).
11.2 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.03.2022 do 09.00 hod.
12.

PRESKÚMANIE PONÚK

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote
na predkladanie ponúk, budú platné, pričom vyhodnocovanie týchto ponúk bude neverejné.
13.

SPÔSOB URČENIA CENY

13.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).
13.2 Cena za predmet zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky.
Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.
13.3 Potenciálny dodávateľ naceňuje kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 - Kalkulácia ceny, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. Celková cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej
ponuke, musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase. Cena môže obsahovať maximálne
dve desatinné miesta
13.4 Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne
splnenie predmetu zákazky.
14.

SPÔSOB NA ZÁKLADE, KTORÉHO BUDE URČENÁ PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky, bude zadávateľom určená ako priemer doručených
cenových ponúk, podľa vyplnenej kalkulácie ceny, ktorá sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
15.

OBSAH PONUKY

Ponuka predložená potenciálnym dodávateľom musí obsahovať nasledovný dokument:
15.1 Nacenenú / vyplnenú / podpísanú kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.

NEODDELITEĽNÉ PRÍLOHY TEJTO VÝZVY SÚ:
PRÍLOHA Č. 1A - ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
PRÍLOHA Č. 1B - ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY – VÝKRESOVÁ ČASŤ
PRÍLOHA Č. 2 - KALKULÁCIA CENY
PRÍLOHA Č. 3 - NÁVOD, POKYNY, INŠTRUKCIE PRE VYPĹŇANIE KALKULÁCIE CENY

