
 

 

Výzva na predloženie ponuky  

(ďalej len Výzva) 

15.06.2021 

CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit ako Prijímateľ nenávratného 

finančného príspevku z OP Integrovaná infraštruktúra (ďalej len Prijímateľ) v rámci podmienok výzvy s 

kódom: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, Vás vyzýva na predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný 

predmet zákazky s názvom: 

 

„Portálové obrábacie CNC centrum s automatickou výmenou nástrojov“ 

 

 

1. Identifikácia Prijímateľa  

 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. 

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: S.r.o., vložka č. 38881/P 

 IČO: 36 459 852 

 Adresa sídla: Štúrova 101, 059 21  Svit 

 http://www.strojchem.com/ 

 

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania/splnomocnená: Ing. Monika Ivanová 

Adresa: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad, IČO: 46659579 

Telefón: 0907 353 952 

Elektronická pošta: abizsro@gmail.com  

 

 

2. Predmet obstarávania:  

 

2.1 Predmetom zákazky je dodanie nového nepoužitého tovaru v súlade s technickou špecifikáciou 

vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Konkrétne dodávka jedného logického celku – „Portálové 

obrábacie CNC centrum s automatickou výmenou nástrojov“, podľa nižšie uvedeného opisu 

a špecifikácie technických parametrov. 

 

2.2 Kód CPV: 42600000-2 Obrábacie stroje 

 

2.3 Komplexnosť predmetu zákazky, variantné riešenie a ekvivalentné riešenie: 

 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

hodnotenia – nebude sa naň prihliadať. 

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 

patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, Prijímateľ pripúšťa ponúknuť 

ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní 

týchto podmienok:  

a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,  

b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka 

ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre 
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ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky 

posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k 

tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov. 

 

 

3. Zdroj finančných prostriedkov, predpokladaná hodnota predmetu zákazky a lehota viazanosti 

ponúkPredmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra (výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21), z prostriedkov štátneho rozpočtu, EFRR a z 

prostriedkov Prijímateľa. 

3.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky celkom je  1 212 708,33  EUR bez DPH. 

3.3 Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2021 

4. Zmluva. 

4.1 Výsledkom postupu zadávania zákazky bude uzavretá kúpna zmluva (ďalej len Zmluva) v zmysle 

obchodného zákonníka  

4.2 Vymedzenie obchodných podmienok zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy. 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky: Prijímateľ, t.j. spoločnosť CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. 

pripravuje v rámci projektu zameraného na rozvoj inteligentných inovácií v priemysle zakúpenie  

portálového obrábacieho CNC centra s automatickou výmenou nástrojov, ktoré chce začleniť do 

svojho strojového parku vo Svite, priemyselný areál CHEMOSVIT. Stroj bude umiestnený v 

renovovanej hale s 8t žeriavom. Technologické zariadenie musí umožňovať opracovanie tvarovo 

zložitých obrobkov veľkostí min. 2,5x10m pri uvažovanej dĺžke nástroja 190 mm. Zariadenie by malo 

mať elektronické rozhranie pre prenos základných údajov o procese výroby (minimálne: doba behu 

programu, zaťaženie stroja, otáčky, posuvy) do nadradenej digitálnej informačnej siete Prijímateľa. 

Cieľom digitálnej nadstavby je zavádzanie prvkov prispievajúcich k postupnej implementácii 

štandardov Industry 4.0. 

Zariadenie musí mať CE certifikát. 

 

5.2 Špecifikácia predmetu zákazky: minimálne požadované technické parametre 

Názov 

technického 

parametra 

Merná 

jednotka 

hodnota/ 

charakteristika 

technického 

parametra 

Poznámka/ 

Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky 

os X   mm 
min. 10000 Nutnosť opracovať dielec aj z čela s dĺžkou nástroja 

min. 190mm 

os Y   mm 
min. 3000 Nutnosť opracovať dielec aj z čela s dĺžkou nástroja 

min. 190mm 

os Z    mm 
min. 1250 Vertikálna priechodnosť pod integrovaným 

vretenom  

nástrojová hlava  -- 

vymeniteľná vymeniteľná univerzálna automatická hlava 2 -osá 

hlava, max. indexovanie po 1 stupni. integrovaná 

mimo upínaciu plochu stroja. 

rýchloposuv    mm/min. min. 15000 Vo všetkých osiach 

odmeriavanie  -- priame Pre osi X,Y a Z 

stôl- rozmer    mm min. 2500x9000 S priamym vstupom z podlahy. 

stôl- zaťaženie 
max. 

kg 
min. 12000 

  

vreteno- upínací  
kužeľ  

 -- 
ISO 50 

ISO 50 podľa DIN69871/72 typ A 

vreteno –otáčky   Ot./min. 
min. 3500 Prevedenie s mechanickou prevodovkou, Výkon 

motora min 50kw a 800 N.m 



vreteno- 

polohovanie   
 -- 

Áno / Zahŕňa 
  

zásobník nástrojov    počet miest 
min. 90 Čas výmeny nástroja max 30 sekund/trieska-trieska 

podla VDI 2852 

chladenie nástroja -- Áno / Zahŕňa   

chladenie - cez 

vreteno  
bar 

min. 20 
  

oplach (ručná 

oplach. pištoľ)  
-- 

Áno / Zahŕňa 
  

sonda – obrobková -- Áno / Zahŕňa Rádiový prenos 

dopravník triesok -- Áno / Zahŕňa Integrovaný pod upínacím stolom 

riadiaci systém -- 

Áno / Zahŕňa Musí byť kompaktibilný s ručným kolieskom a 

bezdrôtovým prenosom s dispayom a musí 

obsahovať funkčné kinematické cykly 

ručné kolečko -- Áno / Zahŕňa bezdrôtové s displeyom  

sieťové pripojenie  --  Áno / Zahŕňa   

priama komunikácia 

s PC 
-- 

Áno / Zahŕňa 
Príprava pre Industry 4.0 

oplotenie/krytovanie -- 
Áno / Zahŕňa Vzhľadom na dispozičné riešenie maximálne 

prípustná zastavaná plocha 18000x8500x5000 mm 

 

Do konečnej ceny je zahrnutá  taktiež doprava na miesto plnenia, inštalácia, vrátane všetkých nákladov 

spojených s inštaláciou a uvedením do skúšobnej prevádzky, záručný servis, technická dokumentácia, 

návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. 

5.3 Ďalšie informácie: Prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Kúpnu 

zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak cena diela bez DPH uvádzaná v ponukách presiahne 

Prijímateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3.2 tejto Výzvy 

 

6 Miesto dodania predmetu zákazky: sídlo Prijímateľa NFP, CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., 

Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovenská republika 

 

7 Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 

15 mesiacov od doručenia jednostrannej písomnej objednávky od Prijímateľa 

 

8 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

Prijímateľ umožňuje záujemcom obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aj keď sa nevyžaduje. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky znáša záujemca. 

 

 

9 Lehota na predloženie ponuky: 01.07.2021 do 11:00 hod.  

Upozornenie: ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená na adresu/miesto predloženia ponuky 

 

10 Spôsob predloženia ponuky: uchádzač môže predložiť ponuku listinne alebo elektronicky 

Ponuka predložená v listinnej forme môže byť doručená poštou, osobne, kuriérom alebo iným 

doručovateľským subjektom na adresu osoby poverenej verejným obstarávaním: Ing. Monika Ivanová, 

ABIZ s.r.o, Hraničná 4716, 058 01 Poprad (odporúča sa). 

Ponuka predložená v elektronickej forme môže byť doručená emailom na adresu: abizsro@gmail.com 

 

11 Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

Prijímateľ vyhodnocuje predložené ponuky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, t.j. 

najlepšieho pomeru ceny a kvality. 
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11.1 Kritériami na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritériá“) stanovené verejným obstarávateľom:  

 

1. Celková cena predmetu zákazky v Eur bez DPH váha: 200 bodov 

 

2. Kvalitatívne technické parametre váha: 100 bodov 

 

1. Celková cena predmetu zákazky bez DPH: najvyšší počet bodov 200 sa pridelí ponuke 

s najnižšou cenou za celý predmet zákazky v Eur bez DPH. Pri ostatných ponukách sa počet 

bodov pridelí podľa vzorca: (najnižšia celková cena) / (hodnotená celková cena) x 200. 

2. Kvalitatívne technické parametre počet bodov maximálne 100 sa pridelí ponuke s najlepšími 

kvalitatívnymi parametrami a to podľa tabuľky uvedenej v bode 11.2. 

 V prípade rovnosti bodov u viacerých uchádzačov, ako dodatočné kritérium sa použije Celková 

cena predmetu zákazky v Eur bez DPH, pričom v tom prípade sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 

sa stáva ponuka s nižšou navrhovanou celkovou cenou bez DPH. 

 

11.2 Bodové ohodnotenie kvalitatívnych technických parametrov: 

Názov 

technického 

parametra 

Merná 

jednotka 

Požadovaná 

hodnota/ 

charakteristika 

technického 

parametra 

Maximálne 

bodové 

ohodnotenie 

za daný 

parameter 

Spôsob vyhodnotenia 

os X  mm min. 10000 10 Ponuka s najvyššou 
hodnotou/charakteristikou 
parametra získa za daný 
parameter 10 bodov. Pri 

ostatných ponukách sa počet 
bodov pridelí pomerovo, 
podľa vzorca: (najvyššia 

hodnota parametra) / 
(hodnotená hodnota 

parametra) x 10 

os Y  mm min. 3000 10 

os Z   mm min. 1250 10 

rýchloposuv   m/min. min. 15000 10 

stôl- zaťaženie 
max. 

kg min. 12000 10 

zásobník nástrojov   počet miest min. 90 10 

stôl- rozmer   mm min. 2500x9000 5 

Hodnotiť sa bude v mm2  
Ponuka s najvyššou 

hodnotou/charakteristikou 
parametra získa za daný 
parameter 5 bodov. Pri 

ostatných ponukách sa počet 
bodov pridelí pomerovo, 
podľa vzorca: (najvyššia 

hodnota parametra) / 
(hodnotená hodnota 

parametra) x 10 

nástrojová hlava 2 – 

osá, vymeniteľná 
stupne 

Max. indexovanie 
po 1 stupni 

20 

Hodnotiť sa budú stupne. 
Ponuka s najnižšou 

hodnotou/charakteristikou 
parametra získa za daný 
parameter 20 bodov. Pri 

ostatných ponukách sa počet 
bodov pridelí pomerovo, 
podľa vzorca: (najnižšia 

hodnota parametra) / 
(hodnotená hodnota 

parametra) x 20 

Prípustný zastavaný 

objem  
mm 

Max. 
18000x8500x5000 

15 

Hodnotiť sa bude v mm3  
Ponuka s najnižšou 

hodnotou/charakteristikou 
parametra získa za daný 



parameter 15 bodov. Pri 
ostatných ponukách sa počet 

bodov pridelí pomerovo, 
podľa vzorca: (najnižšia 

hodnota parametra) / 
(hodnotená hodnota 

parametra) x 15 

SPOLU   100 
 

 

12 Pokyny na zostavenie ponuky:  

12.1 Forma predloženia ponuky: 

 ponuky a všetky doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku ak je 

doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady 

a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 

rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 doklady a dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov, pričom 

súčasťou ponuky musí byť aj platné oprávnenie na takýto úkon. Výnimkou sú doklady 

uvedené v bodoch 12.2.1.-12.2.6 pri ktorých povinnosť podpisu štatutárneho orgánu nie 

je vyslovene uvedená. 

 ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom 

zákazky (predmet emailu s ponukou alebo obálky ponuky) „Súťaž – neotvárať“, heslo: 

CNC centrum. 

12.2 Obsah ponuky:  
12.2.1 Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. obchodný 

názov a sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, 

DIČ, IČ DPH, bankové spojenie meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-

mailová adresa. 

12.2.2 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti 

osobného postavenia: 
a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar 

- uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 

mimo územia  SR, predkladá doklad o oprávnení dodať predmet 

zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, 

možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením 

b) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO  

- uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným 

vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy (podpísané 

štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). 

12.2.3 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnený podľa vzoru 

v prílohe č. 2 tejto výzvy) (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). 

12.2.4 Špecifikáciu predmetu zákazky – vyplnená tabuľka v prílohe č. 1 tejto výzvy 



12.2.5 Samostatne predložený technický list, z ktorého je zrejmé vyčítať a overiť všetky 

požadované technické parametre. 

12.2.6 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo 

podklady pri jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 

alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo 

pridelené. 

 

13 Otváranie ponúk: 01.07.2021 o 13:00 hod, sídlo Prijímateľa: CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., 

Štúrova 101, 059 21 Svit, Slovenská republika 

 

 

14 Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude verejné a bude vykonané len vo vzťahu 

k ponukám, ktoré boli doručené v lehote na  predloženie ponuky (bod. 9 tejto výzvy). Ponuky 

predložené po lehote na predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené, nebudú vyhodnotené. 

 

15 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

15.1 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť Prijímateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 

zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá bezodkladne po tom, ako bol na jej 

uzatvorenie písomne vyzvaný. 

15.2 Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:   

15.2.1 Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

zákona č. 315/2016 Z. z.. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona 

o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu 

k subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje. 

15.2.2 Predloženie podpísanej kúpnej zmluvy s prílohami v príslušnom počte vyhotovení.  Návrh 

zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk, je záväzný a nie je možné ho 

nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v 

texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný uchádzač doplní do 

zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré zodpovedajú predloženej ponuke, 

informácie týkajúce sa subdodávateľov a ostatné požadované informácie. Uzavretá zmluva 

nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

15.2.3 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude Prijímateľ spracovávať osobné údaje 

fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk. Uchádzač na tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, 

v ktorom sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač 

súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely 

zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania. Osobné údaje budú spracúvané v 

súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

15.2.4 Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o 

ochrane osobných údajov“).  

15.2.5 Prijímateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá aj za zabezpečenie 

súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených 

v predloženej ponuke podľa zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené platí aj pre prípad, 

keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.  
15.2.6 Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa nenávratného finančného 

príspevku. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť v 

súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. 

Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je 

schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, 

t.j. okamih doručenia Prijímateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo 

strany relevantného poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. 

 



Vopred  Vám ďakujem za predloženie ponuky 

 

S úctou,  

 

 

 

..........................................................  

Ing. Monika Ivanová 

osoba poverená verejným obstarávaním 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky  

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie zákaz účasti 

Príloha č. 4:  Návrh Kúpnej zmluvy 


