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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
 

k zákazke zadávanej osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru 

 

“Laserový stroj na rezanie rúr” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Povode, dňa 03.04.2020 

 

 

 



 
 

 
1. Identifikačné údaje: 

1.1 Identifikačné údaje zadávateľa 
 

Obchodné meno:  BOTH, s.r.o.   
Adresa sídla:   Lidér Tejed 37, 929 01, Povoda 
IČO:    36242861 
DIČ:    2020198213 
IČ DPH:    SK2020198213   
Kontaktná osoba:  Ing. Zoltán Both                                           
Kontakt:   tel:  0903 322866 

    e-mail:   bothsro@mail.t-com.sk 
 

1.2 Kontaktná adresa 
Obchodné meno:  BOTH, s.r.o.   
Adresa sídla:   Lidér Tejed 37, 929 01, Povoda 
IČO:    36242861 
DIČ:    2020198213 
IČ DPH:    SK2020198213   
Kontaktná osoba:  Ing. Zoltán Both                                           
Kontakt:   tel:  0903 322866 

    e-mail:   bothsro@mail.t-com.sk 
      judita.bothova@bothsro.sk 
 

2. Predmet zákazky: 
 
2.1 Názov predmetu zákazky: “Laserový stroj na rezanie rúr” 
 
2.2  Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru  

2.3  Identifikácia v zmysle spoločného slovníka obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník:   42610000-5 Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie centrá (strediská) 
 
2.4   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: 

Predmetom prieskumu trhu je obstaranie technologického zariadenia Laserového stroja na rezanie rúr. 
Bližšie špecifikácie predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe 1 Opis predmetu zákazky/dodania. 

2.6  Forma vzniku záväzku:  

Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk bude s úspešným dodávateľom uzatvorená Kúpna zmluva 
v zmysle Návrhu Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy.  

3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky 
 
3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 
 

Prevádzka BOTH, s.r.o., Lidér Tejed 37, 929 01, Povoda 



 
 
 

3.2 Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
 

Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 8 mesiacov odo dňa vystavenia Záväznej 
objednávky Kupujúceho. 
 

4.      Zdroj finančných prostriedkov 
 

4.1         Zákazka bude financovaná: 
 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu 

Integrovaná Infraštruktúra. 
 Európske zdroje: 45%, Vlastné zdroje žiadateľa: 55%, z prostriedkov EÚ v rámci 

Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra, Ministerstva hospodárstva SR. 
 Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 

 
4.2 Platba za Tovar sa realizuje bezhotovostne prevodným príkazom na účet Predávajúceho, na 

základe faktúr vystavených Predávajúcim a doručených Kupujúcemu zmysle Kúpnej zmluvy. 
 

5. Variantné riešenie – neuplatňuje sa  
 

Časť II. 
Vypracovanie a predkladanie ponúk 

6. Obsah ponuky 

6.1. Zadávateľ požaduje, aby dodávateľ predložil v ponuke nasledovné doklady: 

6.1.1. Vyplnený Opis predmetu zákazky/dodania (návrh na splnenie kritérií technickej špecifikácie) 
- Príloha č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača), 
uvedená príloha zároveň tvorí Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy 

6.1.2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria a Podrobný rozpočet - Príloha č. 2 tejto výzvy na 
predkladanie ponúk (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača), Podrobný rozpočet zároveň 
tvorí Prílohu č. 2 Kúpnej zmluvy 

6.1.3. Vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk (podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača). 

6.1.4. Doklad preukazujúci podmienku účasti: 

 Oprávnenie uchádzača poskytovať tovar – Uchádzač splnenie danej podmienky predloží 
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra, resp. 
ekvivalentným dokladom. 

6.1.5. Kúpna zmluva – podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača v znení podľa prílohy č. 4 tejto 
výzvy 

6.1.6. Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy - Zoznam subdodávateľov - podľa vzoru uvedeného v Kúpnej 
zmluve 

6.1.7. Čestné vyhlásenie o existencii originálnych dokladov - príloha č.5 tejto výzvy (relevantné 
v prípade predloženia elektronickou formou, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača). 



 
Uchádzač bude v prípade prijatia jeho ponuky vyzvaný na predloženie originálnych dokladov 
v písomnej podobe pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. 

 

7. Predkladanie ponúk 
 

7.1. Uchádzač je povinný predložiť ponuku aj s dokladmi podľa bodu 6 tejto výzvy na predkladanie 
ponúk, a to najneskôr do 20.04.2020 do 12:00 hod. 

 
7.2. Uchádzač doručí ponuku poštou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla/kontaktnú adresu 

zadávateľa, ktorá je uvedená v bode 1.2 tejto Výzvy alebo emailom na emailové adresy, ktoré 
sú uvedené v bode 1.2 tejto Výzvy. 

 
7.3. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty 

uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem dokladov v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
7.4. Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

• Ponuka sa doručuje na emailové adresy uvedené v bode 1.2 tejto Výzvy 
• Do predmetu emailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA“. 
• V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť uchádzačom predložené 

doklady podľa bodu 6 tejto Výzvy, ktoré musia byť podpísané uchádzačom alebo 
štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača 
alebo predložené ako originálne vyhotovenie dokladov alebo úradne overené kópie, 
následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené 
e-mailové adresy.  

 
7.5. Ponuku predložená v listinnej podobe:  

• Uchádzač doručí ponuku osobne, poštou alebo kuriérom na adresu sídla/kontaktnú adresu 
zadávateľa, ktorá je uvedená v bode 1.2. tejto Výzvy.  

• Ponuka musí byť doručená v uzatvorenom obale a označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA 
- NEOTVÁRAŤ!“ 

• Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, 
sídlo, adresa).  

• V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť uchádzačom predložené 
doklady podľa bodu 6 tejto Výzvy, ktoré musia byť podpísané uchádzačom alebo 
štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača 
alebo predložené ako originálne vyhotovenie dokladov alebo úradne overené kópie a 
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu zadávateľa. Zadávateľ 
v prípade osobného doručenia ponuky vydá uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky. 

 
7.6. Cenové ponuky sa predkladajú v mene EUR, bez dane z pridanej hodnoty, zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta. 
 

Časť III. 
Vyhodnocovanie ponúk 

8.    Kritérium na vyhodnocovanie ponúk: 
 

8.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie predmetu 
zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné miesta.  



 
8.2. Uchádzač stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných 

výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. 
Záujemca/uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je 
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky 
náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Do navrhovanej ceny za dodávaný tovar a aj za 
jednotlivé položky podľa prílohy č. 1 tejto  výzvy musia byť započítané všetky náklady, ktoré s 
ňou bezprostredne súvisia, pričom tieto nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani záporným číslom. 

 

8.3. Poradie uchádzačov sa určí vyhodnocovaním ponúk, a to porovnaním výšky navrhnutých 
ponúknutých cien za dodanie predmetu zákazky, vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v 
jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za 
dodanie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Poradie ostatných 
dodávateľov sa zostaví podľa predložených ponúk vzostupne od 2 po x, kde x je počet 
dodávateľov, ktorí predložili ponuku. 

 

8.4. V prípade, ak bude cenová ponuka aj napriek pokynom zadávateľa predložená v inej mene ako 
EUR bude prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR zadávateľ prepočíta kurzom Národnej 
banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej 
mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojím podpisom) 
 

8.5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.04.2020 do 12:30 hod. v sídle zadávateľa. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 
9.    Vyhodnocovanie predložených  ponúk: 
 

9.1. Zadávateľ najprv vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia obsahových požiadaviek podľa bodu 6 
tejto výzvy zadané zadávateľom. 

9.2. Následne zadávateľ vyhodnotí ponuky dodávateľov, ktorí spĺňajú obsahové požiadavky na 
ponuku a zostaví poradie dodávateľov podľa bodu 8 tejto výzvy. 

9.3. Po vyhodnotení ponúk zadávateľ oznámi všetkým dodávateľom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia dodávateľov. Úspešnému 
dodávateľovi zadávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému dodávateľovi zadávateľ 
oznámi, že neuspel a oznámi dôvody neprijatia jeho ponuky.  

9.4. Zadávateľ vylúči z obstarávania uchádzača, ak: 

 nesplnil obsahové požiadavky a podmienky účasti, 
 predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú aj doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti, 
 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
alebo výber uchádzačov, 

 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
 konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 
 na základe dôveryhodných informácií má zadávateľ dôvodné podozrenie, že uchádzač 

alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom 
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 

 
10. Doplňujúce informácie 
 

10.1. Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky budú nad rámec finančných možností zadávateľa alebo predložené ponuky 
nebudú spĺňať technické špecifikácie predmetu zákazky, ako napríklad ponuka obsahuje 



 
obmedzenia resp. výhrady, ktoré sú v rozpore so špecifikáciou, alebo obsahuje iné množstvá 
alebo iné predmety ako tie, ktoré sú uvedené v špecifikácií predmetu zákazky, a to z dôvodu 
vzniku neoprávnených nákladov vo väzbe k projektu. 

 

10.2. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči zadávateľovi. 

10.3. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“ 

10.4. 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 
zadávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany 
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z tohto obstarávania. 

10.5. Úspešný uchádzač bude povinný pred podpisom zmluvy preukázať, že je zapísaný v Registri 
partnerov verejného sektora, a to v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Prílohy: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky/dodania (návrh na splnenie kritérií technickej špecifikácie) 
Príloha č. 2 – (A) Návrh uchádzača na plnenie kritéria a (B) Podrobný rozpočet 
Príloha č. 3 – Vzor Vyhlásenia uchádzača 
Príloha č. 4 – Návrh Kúpnej zmluvy 
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie o existencii originálnych dokladov 
 

Povoda: 03.04.2020 

 

                 Ing. Zoltán Both,  
konateľ, BOTH, s.r.o. 
 
 
 
 


