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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
 

1. IDENTFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA                                                                                     
 

Obchodné meno: Strojárne SK, s.r.o..   

Sídlo spoločnosti: Kružlov 177 ,086 04 Kružlov 

IČO :   36509833 

Registrácia:  Okresný súd Prešov , odd. Sro, vložka č. 16665/F 

DIČ:                              2022068686 

IČ DPH:   SK2022068686   

Tel.:   +421 907339999 

email:   strojarnesk@strojarnesk.sk,  obsk@obsk.eu 

Kontaktná osoba: Ing. Marek Kramár 

 

Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, 

ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich 

percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje 

Metodický pokyn CKO č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 31.10.2018 a 

stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek.    

 

2. NÁZOV, PODROBNÝ OPIS, TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY                                                                                    

Názov predmetu zákazky: 

„Inovácia výroby v spoločnosti Strojárne SK, Kružlov“ 

 

Predmetom zákazky je dodávka tovarov, rozdelená do 3 samostatných častí, z ktorých dve 

nasledovné časti sú predmetom tohoto prieskumu: 
 

časť 1: „CNC plazmový rezací  stroj“ 

časť 3: „ Hydraulický CNC ohraňovací lis“ 
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Pozn.:  časť 2. predmetu zákazky  bola obstarávaná ako podlimitná zákazka postupom v zmysle 

ZVO a proces VO bol schválený poskytovateľom NFP. 

 

Opis  pre časť 1: „CNC plazmový rezací  stroj“ 

Predmetom zákazky je dodanie,  zaškolenie a inštalácia  nového nepoužívaného stroja , ktorý je určený na 

delenie materiálu plazmovým horákom od hrúbky 0,5 až po 50 mm hrúbky materiálu, vybavený systémom 

riadenia, ktorý je len pre plazmu a nie pre acetylén  

 

Opis  pre časť 3: „ Hydraulický CNC ohraňovací lis“ 

Hydraulický CNC ohrňovací lis, ktorý je určený na ohýbanie plechov pod uhlom s CNC riadením, 

hydraulickým prítlakom vrchného nástroja do prizmy,s optickou laserovou kontrolou uhla pri ohýbaní 

 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí Prílohu č.1  

Požiadavky na predmet zákazky: 

a) Prijímateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil technické požiadavky a špecifikácie, 

ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. 

b) Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Obstarávaný tovar musí byť nový (nie použitý, ani repasovaný).  

c) Dodaný tovar  musí byť platne certifikovaný, resp. musí byť v súlade so zákonom o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.  

d) Tovar je potrebné dodať spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, 

ako aj ďalšie doklady, a to najmä: 

- dodací list, 

- pokyny na údržbu, 

- návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí, 

- servisná knižka, 

- prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku. 

Doklady musia byť dodané v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku. 

3. TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY                                                                                      

Podrobná požadovaná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1  tejto 
výzvy na predloženie ponuky. 

 

4. ROZSAH A ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY                                                                                      

Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu alebo dve časti zákazky. 

5. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY                                                                                     

Výrobná hala nachádzajúca sa v areáli spoločnosti Strojárne SK, s.r.o.,  Kružlov 177 ,086 04 Kružlov. 
 

6. LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. 



7. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK 

08.01.2018   do  09:00   hod. 

8. MIESTO A SPȎSOB DORUČENIA RESP. PREDLOŽENIA PONÚK 

Ponuku je možné predložiť: 

a. prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej 
v bode 7 tejto výzvy. Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale 
(napr. nepriehľadná obálka), ktorý musí byť označený údajmi: 
- Adresa zadávateľa 
- Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania) 
- Označenie:  „CP - Inovácia výroby “ 

Adresa na doručenie poštou, príp. iným doručovateľom, alebo osobné doručenie: 

Strojárne SK, s.r.o., Kružlov 177 ,086 04 Kružlov 

 
ALEBO 

b. elektronicky  prostredníctvom e-mailu do uplynutia lehoty stanovenej v bode 7 tejto výzvy,  
do predmetu ponuky treba uviesť označenie:  „CP - Inovácia výroby“. Maximálna veľkosť 
prijatej pošty nie je obmedzená. V prípade ak by nastali problémy pri prenose dát, 
odporúčame uchádzačom pokúsiť sa zaslať ponuku aj na druhý uvedený e-mail , resp. 
rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť zadávateľa vhodným spôsobom 
upozorniť ( napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „CP -
Inovácia výroby: pre časť .1 predmetu zákazky  “, 2. časť cenovej ponuky - CP -Inovácia 
výroby: pre časť 1  a pod.). 
Adresy na doručenie mailom:  strojarnesk@strojarnesk.sk    

                                                       obsk@obsk.eu 

 

 Prijímateľ potenciálnym dodávateľom predkladajúcim ponuku osobne odporúča, aby si 

u kontaktnej osoby prijímateľa uvedenej v bode 1. tejto výzvy vopred dohodli čas doručenia 

ponuky a to v pracovné dni  Pon –  Pi  v čase od 08:00 hod. do 15.00 hod.   

 

  
9. PODMIENKY ÚČASTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV                                                                          

 

9.1 Ponuku môžu predložiť iba hospodárske subjekty oprávnené dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

9.2 Z dôvodu opatrení na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy prijímateľ nepožaduje predloženie dokladu v bode 8.1 iba 

v prípade, že nie je možné získať takúto informáciu z verejne dostupných zdrojov. Prijímateľ 

si uvedené údaje overí v informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu 

(§1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

 

10. POŽIADAVKY PRIJÍMATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY                                                                                      
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10.1 Navrhovaná zmluvná cena celkom v Eur bez DPH za predmet zákazky musí byť stanovená 

podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, 

ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude stanovená ako cena dohodou zmluvných 

strán (ďalej len „ zmluvná cena“). 

10.2 Prijímateľ požaduje, aby  hospodárske subjekty  v ponuke uviedli  navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom s presnosťou najviac na 2 desatinné miesta v eurách bez DPH a to vzhľadom k tomu, 

že ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny bez DPH. 

10.3 Prijímateľ požaduje, aby hospodársky subjekt v návrhu na plnenie kritéria uviedol, či je, 

alebo nie je platcom DPH.  

10.4 V prípade, ak uchádzač je platcom DPH, bude ku kúpnej cene  v čase fakturácie pripočítaná 

DPH vo výške podľa príslušného právneho predpisu. 

10.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť spracovaná v súlade s podmienkami a požiadavkami 

uvedenými v tejto výzve na predloženie ponuky.   

10.6 Hospodársky subjekt musí do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť tiež obstarávacie náklady 

podľa § 25 ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady 

súvisiace s jeho obstaraním. Pri cenotvorbe je potrebné počítať s nasledovnými nákladmi 

zo strany uchádzača (dodávateľa): 

10.6.1 dodanie tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom ako miesto dodania 

tovaru 

10.6.2 vyloženie, inštalácia, zaškolenie obsluhy a v prípade časti 2 aj Náplň hydraulickým 

lisom  

10.7 Prijímateľ požaduje, aby hospodársky subjekt technickú špecifikáciu a výpočet zmluvnej 

ceny celkom uviedol vo formulároch ktoré tvoria príloha č. 4-1 a prílohy 4-3  tejto výzvy. 

10.8 Ocenenie každej položky predmetu zákazky uvedenej v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto 

výzvy, je pre hospodársky subjekt záväzné. V prípade neocenenia niektorej z položiek 

predmetu zákazky alebo ak bude cena položky vyjadrená číslom 0 alebo záporným číslom, 

bude takáto špecifikácia považovaná za ocenenie v rozpore s požiadavkami prijímateľa a 

ponuka hospodárskeho subjektu nebude zaradená do vyhodnotenia. 

10.9 V prípade, že hospodársky subjekt použije na výpočet zmluvnej ceny celkom vlastný 

formulár, prijímateľ požaduje, aby obsahoval všetky náležitosti týkajúce sa výpočtu 

zmluvnej ceny celkom ako sú uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy.  

 

11. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU A OBCHODNÉ PODMIENKY 

11.1 Prijímateľ uzavrie s hospodárskym subjektom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 

úspešná, Kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení. 

11.2 Prijímateľ uzavrie Kúpnu zmluvu v súlade s výzvou na predloženie ponuky a s ponukou 

úspešného hospodárskeho subjektu ako dodávateľa predmetu zákazky. 

11.3 Zmluvné podmienky predávajúceho nesmú byť v rozpore so  zadávacími podmienkami tejto 

výzvy. Návrh zmluvy zadávateľa je v prílohe tejto výzvy. Úspešný uchádzač na základe 

vyzvania doručí návrh kúpnej zmluvy v súlade s prílohou č. 4-1  a/alebo 4-3, obchodné 

podmienky uchádzača budú obsahovať štandardné zmluvné podmienky prislúchajúce 

predmetu zákazky a budú v súlade s obchodným zákonníkom SR. V prípade ak uchádzač 



bude úspešný pre viac častí predmetu zákazky môže byť uzavretá buď  len 1 zmluva pre 

viaceré časti , resp. viac zmlúv pre každú časť samostatne. 

11.4 Zadávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  

s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu 

medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej 

finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto 

prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

12. OBSAH PONUKY                                                                               
 

12.1 Formulár na predloženie ponuky (príloha č. 2  tejto výzvy) 

12.2 Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 3-1 resp. príloha č. 3-3  tejto výzvy). V prípade, že 

hospodársky subjekt použije na návrh na plnenie kritéria vlastný formulár, prijímateľ 

požaduje, aby obsahoval všetky náležitosti týkajúce sa návrhu na plnenie kritéria ako sú 

uvedené v prílohách č. 3-1 a 3-3 tejto výzvy.  

12.3 Technická špecifikácia a výpočet zmluvnej ceny navrhovaná hospodárskym subjektom 

(prílohy č. 4-1 a 4-3  tejto výzvy). 

12.4 Ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom 

hospodárskeho subjektu alebo osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt, 

spôsobom uvedeným v doklade o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 

alebo poskytovať službu. 

12.5 Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak hospodársky subjekt 

má 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, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 

13. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA 
 

13.1 Kritérium -  zmluvná cena celkom v Eur bez DPH 

13.1.1 Zmluvná cena celkom v Eur bez DPH musí zahŕňať dodanie predmetu zákazky 

v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a požiadaviek prijímateľa 

uvedených v tejto výzve na predloženie ponuky. 

13.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk 

13.2.1 Prijímateľ na základe doručených ponúk určí poradie ponúk doručených 

hospodárskymi subjektami; od najnižšej zmluvnej ceny celkom v Eur bez DPH 

(ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v Eur 

bez DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk).  

13.3 Úspešným sa stane ten hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku s najnižšou zmluvnou 

cenou celkom bez DPH. 

13.4 V prípade zhody zmluvnej ceny dvoch uchádzačov rozhodujúce pre stanovenie poradia 

bude cena za Základný celok – zariadenie. Úspešným sa stane uchádzač, ktorého cena 

uvedená v cenovej kalkulácii za Základný celok – zariadenie, bude nižšia.   

13.5 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

13.6 Prijímateľ odporúča, aby hospodárske subjekty návrh na plnenie kritéria predložili na 

formulári, ktorí tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy pre jednotlivé logické celky.  



 

14. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA                                                                                     
 

14.1 Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradené len také ponuky 

hospodárskych subjektov, ktoré budú spĺňať podmienky účasti uvedené v bode 9., dodržia 

všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky a ktorých 

ponuky budú zodpovedať požadovanému rozsahu a obsahu uvedenému v bode 12. tejto 

výzvy na predloženie ponuky. 

14.2 Prijímateľ bezodkladne po vyhodnotení  ponúk oznámi všetkým hospodárskym subjektom, 

ktorí predložili ponuku, výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému hospodárskemu subjektu 

oznámi, že jeho ponuku  prijíma, ostatným hospodárskym subjektom oznámi, že sú 

neúspešní. 

14.3 Prijímateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak 

14.3.1 ani jeden hospodársky subjekt nesplnil podmienky uvedené vo výzve na 

predloženie ponuky 

14.3.2 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa postupovalo pri zadávaní  predmetu zákazky 

14.4 Prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade že, 

predložené ponuky budú pre neho nevýhodné. 

14.5 Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu                                         

s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
V Kružlove, dňa  19.12.2018 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Vlastnoručný podpis 

   Ing. Marek Kramár 
              konateľ spoločnosti 

 

 

Prílohe č. 1 -  Opis a Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 2 -  Formulár na predloženie ponuky  
Príloha č. 3-1  Návrh na plnenie kritéria pre časť 1 
Príloha č. 3-3  Návrh na plnenie kritéria pre časť 3 
Príloha č. 4-1  Technická špecifikácia a výpočet zmluvnej ceny pre časť 1 
Príloha č. 4-3  Technická špecifikácia a výpočet zmluvnej ceny pre časť 3 
Príloha č. 5 -  Návrh kúpnej zmluvy ( platný pre časť 2 a časť 3), predkladá iba úspešný 
uchádzač  


