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A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov 

Časť I: Všeobecné informácie 

1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona 

názov: Rajčan, s.r.o. 

sídlo: Stará Kremnička 276, 965 01 Stará Kremnička 

IČO: 36697362 

DIČ: 2022283857 

IČ DPH: SK2022283857 

1.1. Osoba vykonávajúca verejné obstarávanie na základe splnomocnenia 

názov: Ing. Mária Borbélyová – PORTE 

sídlo: Záhradnícka 1, 903 01 Senec 

kontaktná osoba: Ing. Mária Borbélyová 

telefón: 0948/520 495 

e-mail: maria.borbelyova@porte.sk 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Rajčan, s.r.o. 

2.2. Kód predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 42642100–9 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky. 

3. Rozdelenie zákazky na časti 

3.1. Predmet zákazky sa delí na dve časti: 

3.1.1. časť 1: lisovacia linka 

3.1.2. časť 2: štvorstranná fréza 

3.2. Uchádzač predloží ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky alebo na obe časti 

predmetu zákazky definované v časti B. Opis predmetu zákazky. 

4. Zdroj finančných prostriedkov a hlavné podmienky financovania 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z  

4.1.1. finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného 

programu Výskum a inovácie 

4.1.2. z finančných prostriedkov osoby podľa § 8 zákona. 

4.2. Osoba podľa § 8 zákona neposkytne zálohu na plnenie predmetu zákazky. Osoba podľa § 8 

zákona uhradí cenu za dodaný tovar a za poskytnutie súvisiacich služieb bezhotovostne na 

základe faktúry so splatnosťou 30 dní, vystavenej zhotoviteľom v súlade s obchodnými 

podmienkami stanovenými v časti C. obchodné podmienky dodania tovaru. 

5. Zmluva 

5.1. Výsledkom postupu zadávania nadlimitnej zákazky bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a príslušných 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, a to na každú časť zákazky zvlášť. 

5.2. Podrobné vymedzenie obchodných podmienok pre dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich 

služieb tvorí časť C. obchodné podmienky dodania tovaru, B. Opis predmetu zákazky 

a D. spôsob určenia ceny. 
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6. Miesto a termín dodania tovaru 

6.1. Miesto dodania tovaru a súvisiacich služieb:  

Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 965 01 Stará Kremnička 

6.2. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie tovaru a poskytnutie súvisiacich služieb: lehota na 

dodanie predmetu zákazky je pre každú časť zákazky 24 týždňov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy. 

7. Variantné riešenie 

7.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

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

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

8. Lehota viazanosti ponúk 

8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 

plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 

stanovenej osobou podľa § 8 zákona. 

8.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: 30.09.2018. 

8.3. V prípade, ak bude podané odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v konaní o preskúmanie 

úkonov osoby podľa § 8 zákona pred uzavretím zmluvy, bude mať takéto konanie podľa 

zákona odkladný účinok na konanie osoby podľa § 8 zákona. Osoba podľa § 8 zákona oznámi 

uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

8.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia osobou podľa § 8 zákona oznámenej, 

prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

Časť II: Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami/uchádzačmi 

9.1. Dorozumievanie medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami/uchádzačmi je možné iba 

prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov. 

9.2. Poskytovanie vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti, doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné 

dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi osobou podľa § 8 zákona 

a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií. 

Dorozumievanie možno uskutočňovať prostredníctvom poštovej zásielky alebo elektronickej 

pošty. Doručovanie sa riadi Správnym poriadkom. 

9.3. Pri poskytnutí informácií prostredníctvom elektronickej pošty, ktorými nemožno trvalo 

zachytiť ich obsah a nie je zaručená pravosť, doručia sa tieto informácie aj poštovou zásielkou 

v listinnej podobe, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickou 

poštou. 

9.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná podoba. 

9.5. Pri dorozumievaní elektronickou poštou osoba podľa § 8 zákona stanoví spôsob potvrdenia 

o doručení písomnosti a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom potvrdiť jej 

prijatie. 

9.6. V prípade ak bude komunikácia prebiehať elektronicky a osoba podľa § 8 zákona 

a záujemcovia/uchádzači si vzájomne potvrdia elektronické doručenie, nie je potrebné 
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aplikovať bod 9.3 tejto časti súťažných podkladov, pokiaľ osoba podľa § 8 zákona neurčí inak. 

9.7. Kvôli dorozumievaniu prostredníctvom elektronickej pošty odporúča osoba podľa § 8 zákona 

záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu osoby podľa § 8 zákona na webovom 

sídle Úradu pre verejné obstarávanie, aby bezodkladne oznámili kontaktnej osobe uvedenej 

v bode 1.1 týchto súťažných podkladov svoju e-mailovú adresu. 

9.8. Dorozumievanie medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať 

v slovenskom jazyku. 

10. Vysvetľovanie podmienok nadlimitnej zákazky 

10.1. V prípade potreby vysvetliť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie 

splnenia podmienok účasti môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9 požiadať o ich 

vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1 týchto súťažných podkladov. 

10.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú podľa bodu 9 a 10.1, poskytne 

osoba podľa § 8 zákona bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 

10.3. Každé vysvetlenie zverejní osoba podľa § 8 zákona aj v profile osoby podľa § 8 zákona na 

webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-

profilov/zakazky/18220. 

11. Obhliadka miesta dodania tovaru 

11.1. Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná, neuskutoční sa. 

Časť III:Príprava ponuky 

12. Jazyk ponuky 

12.1. Ponuka, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty musia byť predložené v štátnom jazyku. 

12.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, musí byť predložený spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je 

rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku. 

13. Obsah ponuky 

13.1. Ponuka predložená uchádzačom musí pozostávať z dvoch častí: 

13.1.1. časť „Ostatné“ musí obsahovať: 

13.1.1.1. titulný list so zoznamom predkladaných dokladov a dokumentov podpísaný osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača 

13.1.1.2. doklad s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov 

identifikačnými údajmi za každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, 

adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, jej telefónneho 

čísla a elektronickej adresy 

13.1.1.3. doklady na preukázanie plnenia podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

13.1.1.4. dokumenty požadované v časti B. Opis predmetu zákazky 

13.1.1.5. vyhotovenie návrhu zmluvy na časť 1 zákazky a/alebo na časť 2 zákazky podľa 

pokynov uvedených v časti C. obchodné podmienky dodania tovaru  

13.1.1.6. v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny 

dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať 
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v danej veci za člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky 

osobou podľa § 8 zákona predložia osobe podľa § 8 zákona zmluvu, ktorá bude 

zaväzovať zmluvné strany (členov skupiny), aby ručili spoločne za záväzky voči osobe 

podľa § 8 zákona vzniknuté pri plnení predmetu zákazky 

13.1.1.7. v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov vystavenú plnú moc pre 

jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za skupinu 

dodávateľov a konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov v tomto verejnom 

obstarávaní, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou oprávnenou konať 

v danej veci za člena skupiny 

13.1.2. časť „Kritériá“ musí obsahovať: 

13.1.2.1. návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk s identifikáciou uchádzača, 

podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača (príloha č. 3) 

14. Vyhotovenie ponuky 

14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, 

a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. 

14.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály 

alebo osvedčené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

14.3. Osoba podľa § 8 zákona odporúča, aby všetky strany ponuky boli parafované osobou 

podpisujúcou ponuku a aby uchádzač všetky strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal. 

14.4. Uchádzač vyhotoví ponuku v listinnej podobe. 

14.5. Uchádzač vyhotoví aj kópiu ponuky v elektronickej podobe vo formáte súboru .pdf v strojovo 

čitateľnej textovej podobe na CD/DVD nosiči, pričom dokumenty, ktoré sú podpísané alebo 

obsahujú odtlačok pečiatky, predloží uchádzač v elektronickej podobe s uvedením mena 

a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali, a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 

týchto osôb a bez odtlačku pečiatky. 

14.6. Uchádzač predloží ponuku tak, aby obsahovala 

14.6.1. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“, pozostávajúcu 

14.6.1.1. z jedného originálu tejto časti ponuky v listinnej podobe, zostavenej podľa bodu 

13.1.1  

14.6.1.2. z jednej kópie tejto časti ponuky v listinnej podobe a 

14.6.1.3. z jednej kópie tejto časti ponuky v elektronickej podobe 

14.6.2. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom „Kritériá“, pozostávajúcu 

14.6.2.1. z jedného originálu tejto časti ponuky v listinnej podobe, zostavenej podľa bodu 

13.1.2 

14.6.2.2. z jednej kópie tejto časti ponuky v listinnej podobe a 

14.6.2.3. z jednej kópie tejto časti ponuky v elektronickej podobe. 

14.7. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe bude podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po prípadnom zrušení postupu 

zadávania zákazky zverejnená v profile osoby podľa § 8 zákona. Ak ponuka bude obsahovať 

osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné, je nutné zo strany 

uchádzača tieto údaje v kópii ponuky predloženej v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči 

anonymizovať v súlade s relevantnými právnymi predpismi. Za dôverné informácie je možné 

podľa zákona o verejnom obstarávaní označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické 

riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
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jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu 

ceny a vzory. 

14.8. Osoba podľa § 8 zákona v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v profile osoby podľa 

§ 8 zákona nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., ani za akékoľvek porušenie práv a povinností 

vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými informáciami ako dôvernými. 

Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo. 

15. Náklady na ponuku 

15.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči osobe podľa § 8 zákona, bez ohľadu na výsledok postupu zadávania 

nadlimitnej zákazky. 

15.2. Ponuky doručené na adresu kontaktnej osoby, uvedenú v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, a predložené v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania sa počas plynutia lehoty viazanosti ani po uplynutí lehoty viazanosti 

ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto postupu zadávania 

nadlimitnej zákazky. 

Časť IV: Predkladanie ponúk 

16. Oprávnený uchádzač 

16.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

16.2. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 

ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa § 8 zákona vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 

skupiny dodávateľov. 

16.3. Uchádzačom môže byť aj skupina dodávateľov vystupujúcich voči osobe podľa § 8 zákona 

spoločne. 

16.4. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov osoba podľa § 8 zákona požaduje, aby skupina 

dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila osobe podľa § 8 zákona zmluvu, 

ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči osobe podľa § 8 

zákona vzniknuté pri plnení predmetu zákazky. 

Formálna stránka úpravy písomného dokumentu nie je osobou podľa § 8 zákona predpísaná, 

ale z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov musí byť zmluva medzi 

členmi skupiny dodávateľov uzatvorená písomne a musí obsahovať podmienku pre všetkých 

členov skupiny dodávateľov, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý 

skupina dodávateľov vznikla. 

16.5. Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo politické 

hnutie, nemôže byť uchádzačom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto 

právnická osoba alebo skupina dodávateľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude 

možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 

17. Označenie obalu ponuky 

17.1. Uchádzač vloží dve časti ponuky vyhotovené podľa bodu 14 do spoločného obalu. Obal musí 

byť uzatvorený. 

17.2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
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17.2.1. adresát, ktorým je kontaktná osoba uvedená v bode 1.1 týchto súťažných podkladov  

17.2.2. identifikácia osoby podľa § 8 zákona uvedená v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania 

17.2.3. obchodné meno alebo názov; sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo všetkých jej členov) 

17.2.4. označenie „súťaž“ 

17.2.5. heslo „Inovácia výrobného procesu“. 

18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

18.1. Ponuky je potrebné doručiť poštovou zásielkou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk 

do 22.12.2017 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.1 týchto súťažných podkladov. 

18.2. V prípade osobného doručenia môže uchádzač predložiť ponuku na adresu uvedenú v bode 

1.1 týchto súťažných podkladov v dňoch 20.12.2017 do 22.12.2017 v čase od 09:00 do 12:00 

hod. Pri osobnom doručení ponuky bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí 

s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

18.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 18.1 týchto 

súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

19.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. 

19.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej 

osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú v bode 1.1 

týchto súťažných podkladov a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk 

v súlade s bodom 18 týchto súťažných podkladov. 

Časť V: Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

20. Otváranie ponúk – časť „Ostatné“ 

20.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.12.2017 o 13:00 hod. na adrese uvedenej v bode 1.1 

týchto súťažných podkladov. 

20.2. Komisia otvorí ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. 

20.3. Na tejto časti otvárania ponúk účasť uchádzačov nie je možná. 

21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

21.1. Osoba podľa § 8 zákona posúdi splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení 

verejného obstarávania podľa dokladov, ktoré uchádzač predloží v ponuke podľa bodu 

13.1.1.3 súťažných podkladov. 

21.2. Verejný odstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie ním 

predložených dokladov, keď z týchto predložených dokladov nie je možné posúdiť ich 

platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie alebo 

požadované doplnenie predložených dokladov do 

21.2.1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 

prostredníctvom elektronických prostriedkov  

21.2.2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak 

ako podľa bodu 21.2.1, 
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pokiaľ osoba podľa § 8 zákona neurčila dlhšiu lehotu. 

21.3. Osoba podľa § 8 zákona písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 

prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie tejto osoby. 

Uchádzač je povinný tak urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak 

osoba podľa § 8 zákona neurčila dlhšiu lehotu. 

21.4. Osoba podľa § 8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 

21.4.1. nesplnil podmienky účasti 

21.4.2. predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 

platnosti 

21.4.3. poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti 

21.4.4. pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania 

21.4.5. pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu 

21.4.6. konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami 

21.4.7. pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 

uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky 

21.4.8. nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 21.2 vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov v určenej lehote 

21.4.9. nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom 

v určenej lehote  

21.4.10. nenahradil podľa bodu 21.3 inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazoval splnenie 

podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou 

osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky. 

21.5. Osoba podľa § 8 zákona bezodkladne písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení 

s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže doručiť námietku. 

22. Vyhodnotenie ponúk 

22.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky tých uchádzačov, ktorí splnili 

podmienky účasti. 

22.2. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek osoby podľa § 8 zákona na 

predmet zákazky podľa dokladov, ktoré uchádzač predloží v ponuke podľa bodov 13.1.1.1, 

13.1.1.2, 13.1.1.4 až 13.1.1.5 (v prípade skupiny dodávateľov aj bodov 13.1.1.6 a 13.1.1.7) 

súťažných podkladov, a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky 

uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. 

22.3. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 

uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj 

o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 

nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

22.4. Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k tovarom a súvisiacim službám, 

ktoré sú predmetom zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa 

tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej 

ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu 

lehotu. 
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22.5. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.3 

alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených 

dôkazov. 

22.6. Osoba podľa § 8 zákona vylúči ponuku, ak 

22.6.1. ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky 

22.6.2. uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 22.3 

do  

22.6.2.1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických 

prostriedkov 

22.6.2.2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 

dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa bodu 22.6.2.1  

22.6.3. uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade 

s požiadavkou podľa bodu 22.3 

22.6.4. uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu 

22.6.5. uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti 

uvedené v § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  

22.6.6. uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 

vplyvom na vyhodnotenie ponúk 

22.6.7. uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

22.7. Osoba podľa § 8 zákona písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov 

a lehoty, v ktorej môže doručiť námietky. 

23. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“ 

23.1. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“ vykoná komisia po splnení všetkých zákonom stanovených 

podmienok pre otváranie tejto časti ponuky. 

23.2. Otváranie ponúk – časť „Kritériá“ sa uskutoční na mieste a v čase oznámenom osobou podľa 

§ 8 zákona tým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 

23.3. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním tejto časti ponúk musí byť aspoň päť pracovných 

dní. 

23.4. Osoba podľa § 8 zákona umožní účasť na otváraní ponúk – časť „Kritériá“ uchádzačom, 

ktorým odoslal oznámenie o otváraní tejto časti ponúk.  

24. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

24.1. Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania. 

24.2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách, vypočítaná 

a vyjadrená podľa časti D. spôsob určenia ceny a uvedená v návrhu na plnenie kritéria (príloha 

č. 3). 

24.3. Komisia bude vyhodnocovať ponuky na každú časť zákazky zvlášť. 

24.4. Určenie poradia ponúk vykoná osoba podľa § 8 zákona porovnaním výšky navrhnutých 

ponukových cien za dodanie tovaru a súvisiacich služieb, uvedených v jednotlivých ponukách 

uchádzačov podľa bodu 13.1.2.1 týchto súťažných podkladov, a to zvlášť pre časť 1 zákazky 
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a zvlášť pre časť 2 zákazky. 

24.5. Ponuky budú zoradené vzostupne podľa celkovej ceny v eurách. Ponuka s najnižšou celkovou 

cenou v eurách sa umiestni na prvom mieste poradia príslušnej časti zákazky a stane sa 

úspešnou ponukou. Ponuka s najvyššou celkovou cenou v eurách sa umiestni na poslednom 

mieste poradia príslušnej časti zákazky. 

Časť VI: Uzavretie zmluvy alebo zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

25.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba 

podľa § 8 zákona po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi, 

ktorí sa umiestnili na prvom mieste poradia v jednotlivých častiach zákazky v súlade s § 55 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodom 21 tejto časti súťažných podkladov. 

25.2. Osoba podľa § 8 zákona následne oznámi každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola 

vyhodnotená podľa bodu 24 a ktorý nebol vylúčený podľa bodu 21.4, výsledok vyhodnotenia 

ponúk vrátane poradia uchádzačov. 

25.3. Úspešnému uchádzačovi v jednotlivých častiach zákazky oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

25.4. Neúspešným uchádzačom v jednotlivých častiach zákazky oznámi, že ich ponuka neuspela, 

a uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení osoba podľa § 8 zákona 

uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

26. Uzavretie zmluvy 

26.1. Osoba podľa § 8 zákona uzavrie zmluvu na príslušnú časť zákazky s uchádzačom, ktorého 

ponuka bola v danej časti zákazky úspešná. 

26.2. Osoba podľa § 8 zákona uzavrie zmluvu na príslušnú časť zákazky s úspešným uchádzačom 

26.2.1. najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak 

žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom 

obstarávaní, a 

26.2.2. za predpokladu, že oprávnený orgán poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov 

po vykonaní finančnej kontroly verejného obstarávania vysloví súhlas s uzavretím zmluvy 

medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

26.3. Ak úspešný uchádzač neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy na príslušnú 

časť zákazky alebo odmietne uzavrieť zmluvu, bude osoba podľa § 8 zákona postupovať podľa 

§ 56 ods. 9 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

27. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

27.1. Osoba podľa § 8 zákona si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

a neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa 

tento postup verejného obstarávania vyhlasoval. 

27.2. Osoba podľa § 8 zákona si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 

a neprijať ani jednu ponuku, ak nevyhovujú požiadavkám alebo finančným predpokladom 

osoby podľa § 8 zákona alebo ak sú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

B. Opis predmetu zákazky 
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Predmetom zákazky je nákup a dodávka technológií na inováciu výrobného procesu v spoločnosti 

Rajčan, s.r.o., ktorá je v tomto postupe zadávania zákazky osobou podľa § 8 zákona. 

 

Predmet zákazky sa delí na dve časti: 

• časť 1: lisovacia linka 

• časť 2: štvorstranná fréza 

Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky alebo na obe jej časti. Na každú časť 

zákazky bude uzavretá samostatná zmluva. 

 

Osoba podľa § 8 zákona plne rešpektuje ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

podľa ktorého sa technické požiadavky nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo 

k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 

zákazky. 

Osoba podľa § 8 zákona popísala svoje požiadavky na predmet zákazky neutrálne bez poukazu na 

konkrétnych výrobcov, výrobné postupy, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby. Ak by napriek uvedenému nižšie uvedený popis požiadaviek na predmet 

zákazky nebol v súlade s predmetným pravidlom, osoba podľa § 8 zákona akceptuje aj ekvivalentné 

produkty pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné 

charakteristiky / technické parametre, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je 

uvedený výrobok/komponent určený. Uchádzač upozorní vo svojej ponuke na navrhované 

ekvivalentné produkty a zároveň musí v ponuke preukázať, že ekvivalentný výrobok/komponent, 

ktorý navrhuje, je rovnocenný a spĺňa určené technické požiadavky osoby podľa § 8 zákona. 

 

časť 1 zákazky: 

• predmetom tejto časti zákazky je nákup a dodávka lisovacej linky, ktorá slúži na lepenie 

drevených vlysov na šírku a na výšku. Lisovacia linka bude obsahovať nasledovné komponenty: 

� automatický nakladací stôl  

� valcová nanášačka lepidla 

� stanica pre automatické skladanie a nakladanie do lisu  

� tepelný lis 

• osoba podľa § 8 zákona požaduje nový, doteraz nepoužívaný tovar (lisovacia linka) prvotriedneho 

vyhotovenia a z prvotriednych materiálov 

• súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: doprava na miesto dodania, montáž 

a uvedenie do prevádzky, testovacia prevádzka, zaškolenie obsluhy a poskytovanie bezplatného 

záručného servisu v mieste inštalácie lisovacej linky 

• požiadavky na lisovaciu linku sú uvedené v nasledovnej tabuľke v stĺpcoch „technický 

parameter/vlastnosť/funkcionalita“ a „minimálna požiadavka“:  
 

ponúkaná lisovacia linka 

všeobecná charakteristika požiadavka ponuka 

lisovacia linka slúžiaca na lepenie drevených vlysov na šírku a na výšku áno  
 

výrobca doplní uchádzač 

značka a model doplní uchádzač 
 

pož.č. technický parameter/vlastnosť/funkcionalita minimálna požiadavka ponuka 
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automatický nakladací stôl  

1 rozmer nakladacieho stola – pracovný min. 3 500 x min. 1 400 mm  

2 šírka lamiel  25 – 100 mm  

3 hrúbka lamiel 15 – 85 mm  

4 dĺžka lamiel 350 – 3 000 mm  

valcová nanášačka lepidla 

5 
možnosť olepenia naprogramovaného 

počtu kusov lamiel  
áno  

6 chladenie nanášacieho valčeka  áno  

7 automatický podávač lepidla  áno  

8 
miešanie lepidla a tužidla odvodené od 

otáčania nanášacieho valčeka  
áno  

9 

peristaltická pumpa pre dávkovanie 

močovinovo-formaldehydového lepidla 

s nastaviteľnou rýchlosťou z riadiaceho panelu  
1 ks  

10 
peristaltická pumpa pre dávkovanie tvrdidla 

s nastaviteľnou rýchlosťou z riadiaceho panelu  
1 ks  

11 
laser – pre detekovanie úrovne / hladiny – 

pre dočerpanie lepidla a tvrdidla  
1 ks  

stanica pre automatické skladanie a nakladanie do lisu 

12 
pevný „5-stanicový“ zakladací stôl 
s motorizovanými valčekmi pre prijatie 
a uloženie olepených lamiel do 1 – 5 radov 

áno  

13 pneumaticky odklápateľné dorazy 5 ks  
14 rozmer stola – pracovný min. 3 500 x min. 2 200 mm  

15 
zakladací stôl musí dodržať predpripravené 
uloženie prírezov jednotlivých panelov 

áno  

tepelný lis 

16 

možnosť lisovať v kontinuálnom režime, 

tzn. šírka zalisovanej škárovky môže byť aj 

nad 1 300 mm (napr. až 2 000 mm)  

áno  

17 rozmery platní – dĺžka x šírka min. 3 500 x min. 1 300 mm  

18 masívne oceľové platne, vŕtané  áno  

19 krytie platní s antikorovými platňami  áno  

20 
elektrický bojler pre ohrev diatermického 

oleja pre ohrev platní 
min. 27 kW  

21 otvorenie lisu min. 120 mm  

22 nakladanie na dlhej strane lisu  áno  

23 celkový horný prítlak  min. 85 ton  

24 počet hlavných zvislých prítlačných valcov min. 8 ks  

25 
zadný kontradoraz  

(pre kontinuálne lisovanie) – tlak 
min. 11 ton  

26 čelný lisovací tlak min. 15 ton  

27 

dodatočný tepelný výmenník  

(pre klientovu horúcu vodu 110°C; 6 bar + 

diatermický olej v lise)  

áno  

28 zariadenie pre automatické nastavenie áno  
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teploty horúcej vody určenej do výmenníka  

29 
automatický systém na uvoľnenie zalisovaného 

panelu od povrchu lisovacej platne  
áno  

30 

zariadenie pre pozdĺžne nastavenie 

vodorovných bočných prítlačných valcov + 

piestov po dlhej strane lisu  

áno  

31 vykladací stôl min. 3 500 x min. 1 300 mm  
 

 dovoz  áno  

 montáž a uvedenie do prevádzky áno  

 testovacia prevádzka 2 týždne  

 zaškolenie obsluhy áno, min. 1 osoba  

 dokumentácia slovenský/český jazyk  

 
označenie všetkých elektrických častí 

stroja podľa elektrickej schémy  
áno  

 

záruka min. 24 mesiacov na 
mieste inštalácie 

 

odstránenie poruchy 
najneskôr do 48 hodín od 
nahlásenia 

 

 stále servisné zastúpenie v SR alebo ČR  áno 
uviesť názov a sídlo 

spoločnosti 

poskytujúcej servis 
 

• vysvetlenie k minimálnej požiadavke: 

� pojem „minimálna požiadavka“ znamená, že ponúkaný tovar musí danú požiadavku na 

technický parameter/vlastnosť/funkcionalitu spĺňať, ale uchádzač môže ponúknuť aj 

vyššiu/lepšiu úroveň 

� ak je minimálna požiadavka daná minimálnou hodnotou, potom ponuka s rovnakou alebo 

väčšou hodnotou požiadavku spĺňa, ponuka s menšou hodnotou požiadavku nespĺňa; príklad: 

ak je požiadavka na čelný lisovací tlak min. 15 t, potom ponuka na 16 t požiadavku spĺňa, ale 

ponuka na 14 t požiadavku nespĺňa 

� ak je minimálna požiadavka daná maximálnou hodnotou, potom ponuka s rovnakou alebo 

menšou hodnotou požiadavku spĺňa, ponuka s väčšou hodnotou požiadavku nespĺňa; príklad: 

ak by bola požiadavka na príkon max. 200 kW, potom ponuka na 190 kW požiadavku spĺňa, 

ale ponuka na 210 kW požiadavku nespĺňa 

� ak je minimálna požiadavka daná rozpätím, musí ponuka uchádzača pokrývať minimálne celé 

požadované rozpätie alebo môže pokrývať väčšie rozpätie; príklad: ak je požiadavka na 

pracovnú šírku lamiel 25 mm – 100 mm, potom ponuka 25 mm – 120 mm požiadavku spĺňa 

(väčšie rozpätie ako minimálne požadované), ale ponuka 25 mm – 80 mm požiadavku 

nespĺňa (menšie rozpätie ako minimálne požadované). 

• požiadavky na ponuku týkajúce sa časti 1 zákazky 

� uchádzač v ponuke časť „Ostatné“ predloží vyplnenú tabuľku – ku každej požiadavke 

(číslovanej aj nečíslovanej) uvedie svoju ponuku. Upozorňujeme na povinnosť vyplniť aj 

identifikáciu ponúkaného tovaru (záhlavie tabuľky). 

Pozn. Vyššie uvedenú tabuľku zverejní osoba podľa § 8 zákona na svojom webovom sídle vo 

formáte word. 

� uchádzač v ponuke časť „Ostatné“ predloží o ponúkanej lisovacej linke jej popis / katalógový 
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list / produktový list / iný doklad, ktorý preukazuje plnenie požiadaviek na predmet zákazky. 

Uchádzač v predloženom doklade/dokladoch označí číslom požiadavky (prvý stĺpec tabuľky) 

údaj/údaje, ktoré preukazujú plnenie príslušnej požiadavky na predmet zákazky. 

V predložených dokladoch musí byť označených všetkých 31 číslovaných požiadaviek na 

predmet zákazky. 

 

časť 2 zákazky: 

• predmetom tejto časti zákazky je nákup a dodávka inovatívnej štvorstrannej frézy s progresívnym 

uložením bočných fréz, ktorá slúži na štvorstranné ohobľovanie/profilovanie drevených vlysov 

• osoba podľa § 8 zákona požaduje nový, doteraz nepoužívaný tovar (štvorstranná fréza) 

prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov 

• súčasťou predmetu zákazky je aj príslušenstvo: hobľovacia hlava 4–nožová a tiež súvisiace služby: 

doprava na miesto dodania, montáž a uvedenie do prevádzky, testovacia prevádzka, zaškolenie 

obsluhy a poskytovanie bezplatného záručného servisu v mieste inštalácie štvorstrannej frézy 

• požiadavky na štvorstrannú frézu sú uvedené v nasledovnej tabuľke v stĺpcoch „technický 

parameter/vlastnosť/funkcionalita“ a „minimálna požiadavka“:  
 

ponúkaná štvorstranná fréza 

všeobecná charakteristika požiadavka ponuka 

štvorstranná fréza s progresívnym uložením bočných fréz slúžiaca na 
štvorstranné ohobľovanie/profilovanie drevených vlysov 

áno  

 

výrobca doplní uchádzač 
značka a model doplní uchádzač 

 

pož.č. technický parameter/vlastnosť/funkcionalita minimálna požiadavka ponuka 

1 zostava vretien S-P-L-P-H-S-S alebo 
univerzálne 360°  

S – spodná P – pravá 
H – horná  L – ľavá 

2 počet vretien 7 ks  
3 pracovná šírka 20 – 200 mm  
4 pracovná výška 6 – 150 mm  
5 motor posuvu min. 5,5 kW  
6 motor zdvihu min. 1,1 kW  
7 vreteno č. 1: výkon – osový posuv min. 5,5 kW  
8 vreteno č. 1: priemer nástroja Ø 40 mm  
9 vreteno č. 2: výkon – osový posuv min. 5,5 kW  

10 vreteno č. 2: priemer nástroja Ø 40 mm  
11 vreteno č. 3: výkon – osový posuv min. 5,5 kW  
12 vreteno č. 3: priemer nástroja Ø 40 mm  
13 vreteno č. 4: výkon – osový posuv min. 5,5 kW  
14 vreteno č. 4: priemer nástroja Ø 40 mm  
15 vreteno č. 5: výkon – osový posuv min. 7,5 kW  
16 vreteno č. 5: priemer nástroja Ø 40 mm  
17 vreteno č. 6: výkon – osový posuv min. 7,5 kW  
18 vreteno č. 6: priemer nástroja Ø 40 mm  
19 vreteno č. 7: výkon – osový posuv min. 7,5 kW  
20 vreteno č. 7: priemer nástroja Ø 40 mm  
21 posúvná rýchlosť nastaviteľná invertorom 6 – 24 m/min  
22 pohon posuv. kolies kardanové prevody  
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23 pneumatický prítlak pos. kolies pomocou pružín  
24 chrómovaný pracovný stôl áno  

25 poháňané valce v stole  áno  

26 vzdialenosť 3. a 4. vretena max. 310 mm  

27 hmotnosť stroja min. 5700 kg  

28 
automatický stohovací podávač lamiel na 

vstupe stroja  
áno  

29 kostra stroja zliatinová  
 

30 príslušenstvo: hobľovacia hlava 4–nožová  40 x 125 x 100 mm – 3ks 
40 x 125 x 200 mm – 4ks 

 

 

 dovoz áno  

 montáž a uvedenie do prevádzky áno  

 testovacia prevádzka 1 týždeň  

 zaškolenie obsluhy áno, min. 1 osoba  

 dokumentácia slovenský/český jazyk  

 
označenie všetkých elektrických častí 

stroja podľa elektrickej schémy  
áno  

 

záruka min. 24 mesiacov na 
mieste inštalácie 

 

odstránenie poruchy 
najneskôr do 48 hodín od 
nahlásenia 

 

 stále servisné zastúpenie v SR alebo ČR  áno 
uviesť názov a sídlo 

spoločnosti 

poskytujúcej servis 
 

• vysvetlenie k minimálnej požiadavke: 

� pojem „minimálna požiadavka“ znamená, že ponúkaný tovar musí danú požiadavku na 

technický parameter/vlastnosť/funkcionalitu spĺňať, ale uchádzač môže ponúknuť aj 

vyššiu/lepšiu úroveň; ak ponúkne nižšiu/horšiu úroveň, potom jeho ponuka požiadavky na 

predmet zákazky nespĺňa 

� ak je minimálna požiadavka daná minimálnou hodnotou, potom ponuka s rovnakou alebo 

väčšou hodnotou požiadavku spĺňa, ponuka s menšou hodnotou požiadavku nespĺňa; príklad: 

ak je požiadavka na motor posuvu min. 5,5 kW, potom ponuka na 6 kW požiadavku spĺňa, ale 

ponuka na 5 kW požiadavku nespĺňa 

� ak je minimálna požiadavka daná maximálnou hodnotou, potom ponuka s rovnakou alebo 

menšou hodnotou požiadavku spĺňa, ponuka s väčšou hodnotou požiadavku nespĺňa; príklad: 

ak by bola požiadavka na príkon max. 200 kW, potom ponuka na 190 kW požiadavku spĺňa, 

ale ponuka na 210 kW požiadavku nespĺňa 

� ak je minimálna požiadavka daná rozpätím, musí ponuka uchádzača pokrývať minimálne celé 

požadované rozpätie alebo môže pokrývať väčšie rozpätie; príklad: ak je požiadavka na 

pracovnú šírku 20 mm – 200 mm, potom ponuka 20 mm – 210 mm požiadavku spĺňa (väčšie 

rozpätie ako minimálne požadované), ale ponuka 20 mm – 190 mm požiadavku nespĺňa 

(menšie rozpätie ako minimálne požadované). 

• požiadavky na ponuku týkajúce sa časti 2 zákazky 

� uchádzač v ponuke časť „Ostatné“ predloží vyplnenú tabuľku – ku každej požiadavke 

(číslovanej aj nečíslovanej) uvedie svoju ponuku. Upozorňujeme na povinnosť vyplniť aj 
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identifikáciu ponúkaného tovaru (záhlavie tabuľky). 

Pozn. Vyššie uvedenú tabuľku zverejní osoba podľa § 8 zákona na svojom webovom sídle vo 

formáte word. 

� uchádzač v ponuke časť „Ostatné“ predloží o ponúkanej štvorstrannej fréze jej popis / 

katalógový list / produktový list / iný doklad, ktorý preukazuje plnenie požiadaviek na 

predmet zákazky. Uchádzač v predloženom doklade/dokladoch označí číslom požiadavky 

(prvý stĺpec tabuľky) údaj/údaje, ktoré preukazujú plnenie príslušnej požiadavky na predmet 

zákazky. V predložených dokladoch musí byť označených všetkých 30 číslovaných požiadaviek 

na predmet zákazky. 

 

ďalšie požiadavky na ponuku – spoločné pre obe časti zákazky:  
• uchádzač v ponuke časť „Ostatné“ uvedie podiel zákazky (druh a rozsah subdodávok), ktorý má 

v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov (obchodné meno alebo 

názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo – IČO). Vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

Ak uchádzač nemá v úmysle využiť pri plnení predmetu zákazky subdodávateľov, alebo 

subdodávatelia v čase predloženia ponuky nie sú známi, predloží uchádzač v ponuke vyhlásenie 

o tejto skutočnosti. 

C. Obchodné podmienky dodania tovaru 

1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží:  

1.1. jedno vyhotovenie návrhu zmluvy na časť 1 zákazky s doplnenými identifikačnými údajmi, 

podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a/alebo 

1.2. jedno vyhotovenie návrhu zmluvy na časť 2 zákazky s doplnenými identifikačnými údajmi, 

podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

2. Svojím podpisom na návrhu zmluvy na časť 1 zákazky a/alebo na časť 2 zákazky vyjadruje 

uchádzač súhlas s obchodnými podmienkami dodania tovaru a poskytnutia súvisiacich 

služieb. Údaje, ktoré sú predmetom kritéria na vyhodnotenie ponúk, uchádzač v návrhu 

zmluvy nevypĺňa. 

3. Uchádzač predloží vyhotovenie návrhu zmluvy na časť 1 zákazky a/alebo na časť 2 zákazky bez 

príloh v nej uvedených, a to z nasledovných dôvodov: 

3.1. príloha č. 1: Špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy: ide o tabuľku z časti súťažných 

podkladov B. Opis predmetu zákazky, ktorú predkladá uchádzač v ponuke 

podľa bodu 13.1.1.4 časti A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v časti ponuky 

„Ostatné“  

3.2. príloha č. 2: Cena za predmet kúpnej zmluvy: ide o tabuľku z návrhu na plnenie kritéria, 

ktorú predkladá uchádzač v ponuke podľa bodu 13.1.2.1 časti A. Pokyny pre 

záujemcov/uchádzačov v časti ponuky „Kritériá“ 

3.3. príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov známych pri uzavretí kúpnej zmluvy: ide o tabuľku 

z prílohy č. 1 súťažných podkladov, ktorú predkladá uchádzač v ponuke podľa 

bodu 13.1.1.4 časti A. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v časti ponuky 

„Ostatné“  

3.4. príloha č. 4: Zmluva, ktorá zaväzuje členov skupiny dodávateľov, že ručia spoločne za 

záväzky voči kupujúcemu (osobe podľa § 8 zákona): predloží úspešný uchádzač, 
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ak ním je skupina dodávateľov 

3.5. príloha č. 5: Zmluva medzi predávajúcim (úspešným uchádzačom) a inou osobou, ktorej 

postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia: 

predkladá uchádzač v ponuke, ak finančné a ekonomické postavenie 

preukazuje inou osobou 

3.6. prílohu č. 6: Zmluva medzi predávajúcim (úspešným uchádzačom) a inou osobou, ktorej 

spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti: predkladá uchádzač v ponuke, ak technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť preukazuje inou osobou. 

4. Návrh zmluvy je uvedený v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných 

podkladov a vo formáte word je zverejnený na webovom sídle osoby podľa § 8 zákona 

www.rajcan.sk v sekcii „O nás“. 

D. Spôsob určenia ceny 

1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. 

2. Uchádzačom navrhovaná cena, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro 

s presnosťou na dve desatinné miesta. 

3. Navrhovaná cena zahŕňa všetky náklady uchádzača spojené s dodaním tovaru a poskytnutím 

súvisiacich služieb: doprava na miesto dodania, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane 

testovacej prevádzky, zaškolenia obsluhy a poskytovania bezplatného záručného servisu 

v mieste inštalácie. 

4. Osoba podľa § 8 zákona požaduje predložiť navrhovanú zmluvnú cenu vyplnením tabuľky 

uvedenej v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov a podľa pokynov v nej uvedených 

a zverejnenej vo formáte word na webovom sídle osoby podľa § 8 zákona www.rajcan.sk 

v sekcii „O nás“. 

5. V prípade uchádzača so sídlom v zahraničí, ktorý je platcom DPH, bude osoba podľa § 8 

zákona uhrádzať DPH vo výške 20 % platnej v SR príslušnému daňovému úradu. Z uvedeného 

dôvodu musí uchádzač ako platca DPH vyplniť všetky stĺpce prílohy č. 3 – aj s 20 %-nou 

sadzbou DPH. 

6. Uchádzač musí vyplniť každú položku podľa predloženého výkazu položiek v tej časti zákazky, 

na ktorú predkladá ponuku. 
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Príloha č. 1 – Subdodávatelia a subdodávky 
 

obchodné meno uchádzača:  

sídlo:  
 

 

ponuka na:
1) 

časť 1 časť 2 zákazky 

 

časť 1 zákazky: lisovacia linka2) 

subdodávateľ subdodávka 

obchodné meno / názov sídlo / miesto podnikania IČO druh rozsah 

     

     

     

 

časť 2 zákazky: štvorstranná fréza3) 

subdodávateľ subdodávka 

obchodné meno / názov sídlo / miesto podnikania IČO druh rozsah 

     

     

     
 

1)
 nehodiace sa prečiarknuť

 

2)
 uchádzač vyplní túto tabuľku, ak predkladá ponuku na časť 1 zákazky  

3)
 uchádzač vyplní túto tabuľku, ak predkladá ponuku na časť 2 zákazky

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

miesto dátum podpis oprávnenej osoby 

 titul meno priezvisko 

 funkcia 
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Príloha č. 2: Návrh kúpnej zmluvy 
 

Kúpna zmluva č. .................... 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „kúpna zmluva“) 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci: Rajčan, s.r.o. 

Sídlo: Stará Kremnička 276, 965 01 Stará Kremnička 

Zastúpený: Silvester Rajčan, konateľ 

IČO: 36697362 

DIČ: 2022283857 

IČ DPH: SK2022283857 

Bankové spojenie: Prima banka a.s. 

 č.ú. (IBAN): SK 78 5600 0000 0053 1009 5001 
 

(ďalej len „kupujúci“) 
 

1.2. Predávajúci: ............................................. (doplní uchádzač) 

Sídlo: ............................................. (doplní uchádzač) 

Zastúpený: ............................................. (doplní uchádzač) 

IČO: ............................................. (doplní uchádzač) 

IČ DPH: ............................................. (doplní uchádzač) 

Registrovaný: ............................................. (doplní uchádzač) 

Bankové spojenie: ............................................. (doplní uchádzač) 

 č. ú. (IBAN): .......................... (doplní uchádzač) 
 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

(kupujúci a predávajúci ďalej označovaní tiež ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

Kupujúci ako osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil 

verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru s predmetom zákazky „Inovácia 

výrobného procesu v spoločnosti Rajčan, s.r.o.“ postupom verejnou súťažou podľa § 66 zákona 

o verejnom obstarávaní zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. V rámci 

použitého postupu zadávania zákazky bola vybraná ponuka predávajúceho a na základe tejto 

skutočnosti a predloženej ponuky predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade 

s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto kúpnu zmluvu. 

Touto kúpnou zmluvou sa stanovuje právny režim kúpy a predaja tovarov uvedených v predmete 
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kúpnej zmluvy. 

Čl. 2. 

Predmet kúpnej zmluvy 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu 

.............................. (uchádzač doplní v kúpnej zmluve na časť 1 zákazky text „lisovaciu linku“, 

resp. v kúpnej zmluve na časť 2 zákazky text „štvorstrannú frézu“) (ďalej aj ako „tovar“) podľa 

špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy vrátane jej dopravy na miesto plnenia 

uvedené v bode 3.1 tejto kúpnej zmluvy, montáže a uvedenia do prevádzky, testovacej 

prevádzky, zaškolenia obsluhy a poskytovania bezplatného záručného servisu v mieste 

inštalácie tovaru. 

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar bez vád a realizovať ho vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť za podmienok ďalej v tejto kúpnej zmluve dohodnutých. 

2.3. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k dodanému tovaru v súlade s čl. 5 tejto 

kúpnej zmluvy. 

2.4. Kupujúci sa zaväzuje riadne dokončený predmet kúpnej zmluvy prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu podľa bodu 4.3 tejto kúpnej zmluvy. 

Čl. 3. 

Miesto, lehota a spôsob plnenia 

3.1. Miestom plnenia/dodania tovaru sú priestory v sídle kupujúceho, uvedenom v bode 1.1 tejto 

kúpnej zmluvy. 

3.2. Lehota dodania tovaru je stanovená do 24 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

kúpnej zmluvy. 

3.3. Kontaktnou osobou predávajúceho pre účely plnenia tejto kúpnej zmluvy je 

.................................................. (doplní uchádzač), tel.: .................................................. (doplní 

uchádzač), e-mail: .................................................. (doplní uchádzač). 

3.4. Kontaktnou osobou kupujúceho pre účely plnenia tejto kúpnej zmluvy je Silvester Rajčan, tel.: 

0907/284 241, e-mail: rajcan@rajcan.sk. 

3.5. Odovzdanie tovaru (pred montážou a ďalšími službami podľa predmetu tejto zmluvy) vykoná 

kontaktná osoba predávajúceho uvedená v bode 3.3 tejto kúpnej zmluvy, prevzatie potvrdí 

na mieste plnenia kontaktná osoba kupujúceho uvedená v bode 3.4 tejto kúpnej zmluvy. 

Predávajúci je povinný vyrozumieť kontaktnú osobu kupujúceho o pripravenosti tovaru na 

odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred telefonicky alebo e-mailom. 

3.6. Ak predávajúci nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 3.5 tejto kúpnej zmluvy, kupujúci nie 

je povinný prevziať tovar v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Náklady v tomto 

prípade znáša predávajúci. 

3.7. Predávajúci si splní povinnosť vyplývajúcu mu z tejto kúpnej zmluvy: 

3.7.1. riadnym odovzdaním tovaru (pred montážou a ďalšími službami podľa predmetu tejto 

zmluvy) na základe dodacieho listu, potvrdeným podpísaním dodacieho listu kupujúcim 

3.7.2. realizáciou predmetu kúpnej zmluvy – montážou na mieste plnenia, uvedením do 

prevádzky, vykonaním testovacej prevádzky, zaškolením obsluhy a následne 
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3.7.3. prevzatím predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim, potvrdeným podpísaním protokolu 

o odovzdaní predmetu kúpnej zmluvy. 

3.8. Na dodacom liste je predávajúci povinný uviesť výrobné čísla (identifikačné znaky) dodaného 

tovaru. 

3.9. Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru odovzdať kupujúcemu záručný list, návod na 

použitie, prípadne ďalšie doklady nevyhnutné na jeho prevzatie a používanie, a to 

v slovenskom alebo českom jazyku. V prípade, že tieto nebudú dodané, kupujúci tovar 

neprevezme. 

3.10. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ktorý nespĺňa vlastnosti požadované 

kupujúcim alebo ktorý je poškodený alebo nekompletný. 

3.11. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na tovar počas desiatich (10) rokov od 

ukončenia výroby posledného zhodného typu tovaru. 

3.12. Kupujúci poskytne predávajúcemu pri plnení predmetu tejto kúpnej zmluvy súčinnosť 

bezplatne v dostatočnom rozsahu najmä tým, že zabezpečí súčinnosť spolupracujúcich osôb, 

vstup do priestorov k zariadeniam dotknutým touto zmluvou a oboznámi predávajúceho 

s internými prevádzkovými a bezpečnostnými smernicami kupujúceho. 

3.13. V prípade akýchkoľvek neočakávaných udalostí brániacich splneniu lehoty dodania (vis 

major), bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho. 

3.14. Ak predávajúci pre prekážky na strane kupujúceho nemôže uskutočniť dodanie predmetu 

kúpnej zmluvy v stanovenej lehote, považuje sa prvým dňom po uplynutí tejto lehoty 

predmet kúpnej zmluvy za splnený. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho 

informovať písomne. 

3.15. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky z tejto kúpnej zmluvy na tretiu osobu 

ako ani svoje pohľadávky voči kupujúcemu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

kupujúceho, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške takto postúpenej pohľadávky. 

Čl. 4. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1. Kúpna cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách, v znení neskorších predpisov. 

4.2. Kúpna cena je stanovená v mene euro. 

4.3. Kúpna cena za plnenie predmetu tejto kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

ako cena maximálna vo výške a zložení: 

cena bez DPH ............................................. (nevypĺňať) € 

DPH 20 % ............................................. (nevypĺňať) € 

cena celkom ............................................. (nevypĺňať) € 

(slovom: ........................................ (nevypĺňať)) 

a zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s riadnym plnením predmetu tejto kúpnej 

zmluvy a nemožno ju zvyšovať. 

4.4. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym 
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a včasným splnením jeho záväzku podľa čl. 3 tejto kúpnej zmluvy spôsobom a v mieste 

plnenia v súlade s čl. 3 tejto kúpnej zmluvy. 

4.5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4.5.1. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a) obchodné meno, sídlo a adresu kupujúceho 

b) obchodné meno, sídlo a adresu predávajúceho 

c) číslo faktúry 

d) číslo kúpnej zmluvy 

e) deň odoslania faktúry 

f) dátum splatnosti 

g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

h) druh a množstvo tovaru s uvedením jednotkových cien 

i) DPH (ak je zdaniteľnou osobou) 

j) cena celkom 

k) podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky. 

4.5.2. K faktúre je predávajúci povinný priložiť kupujúcim potvrdený dodací list a kupujúcim 

podpísaný protokol o odovzdaní predmetu kúpnej zmluvy. 

4.5.3. Faktúru doručí predávajúci do sídla kupujúceho. 

4.6. Predávajúci si nemôže účtovať žiadnu ďalšiu odplatu za služby súvisiace s dodaním predmetu 

kúpnej zmluvy. 

4.7. Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu 

kupujúceho. 

4.8. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do 

dátumu jej splatnosti. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo 

dňa doručenia opravenej faktúry. 

4.9. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadny preddavok či zálohu. 

4.10. Kupujúci nezodpovedá za omeškanie platby, ktorá bude zapríčinená zo strany jeho 

peňažného ústavu. 

Čl. 5. 

Vlastnícke právo 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k dodanému tovaru na kupujúceho. 

5.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru zaplatením dohodnutej ceny 

predávajúcemu. 

Čl. 6. 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý vyhovuje platným normám SR a EÚ a všeobecne 

záväzným právnym predpisom platným v SR a EÚ. 
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6.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy v množstve, v akosti a v prevedení 

podľa čl. 2 tejto kúpnej zmluvy. 

6.3. Predávajúci vyhlasuje, že tovar dodávaný v rámci predmetu plnenia je nový, doteraz 

nepoužívaný, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov. 

6.4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpnej zmluvy v čase jeho dodania 

kupujúcemu, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe po jeho prevzatí.  

6.5. Záručná doba na predmet kúpnej zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom riadneho 

splnenia si povinnosti predávajúceho podľa čl. 3 tejto kúpnej zmluvy. 

6.6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu kúpnej zmluvy spôsobené 

kupujúcim a na nedodržanie podmienok používania, na ktoré bol kupujúci predávajúcim 

upozornený. 

6.7. Kupujúci je povinný vady oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 

najneskôr do 2 pracovných dní od ich zistenia, avšak najneskôr do uplynutia dohodnutej 

záručnej doby. Kupujúci vykoná oznámenie o zistení vady predávajúcemu elektronicky e-

mailom na adresu ............................................. (doplní uchádzač). 

6.8. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záruky vykonať bezplatný záručný servis na predmet 

kúpnej zmluvy v mieste dodania a reklamovanú vadu bezplatne odstrániť v lehote 48 hodín 

od nahlásenia vady kupujúcim predávajúcemu. Ak predávajúci z objektívne preukázaných 

dôvodov neodstráni vadu v lehote podľa predchádzajúcej vety, kupujúci mu poskytne 

primeranú dodatočnú lehotu, maximálne však 30 dní  od nahlásenia vady kupujúcim 

predávajúcemu. 

6.9. Predávajúci sa zaväzuje vykonať bezplatne záručné preventívne prehliadky, diagnostiku 

a revízie tovaru (vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu). Poslednú 

záručnú preventívnu prehliadku vykoná štrnásť (14) kalendárnych dní pred uplynutím 

záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky. 

6.10. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať záručné opravy bez nároku na úhradu akýchkoľvek 

súvisiacich nákladov predávajúceho, ako sú napr. dopravné náklady, výmena komponentov 

alebo iných častí predmetu kúpnej zmluvy. 

6.11. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína 

znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odstránenia vady. 

6.12. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho 

v momente prevzatia predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim. 

6.13. Vady dodávky a vzniknuté škody sa ďalej riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

Čl. 7. 

Subdodávatelia 

7.1. Predávajúci bude plnenie predmetu zmluvy zabezpečovať čiastočne prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením nasledovných identifikačných údajov o každom 

zo subdodávateľov: 

a) obchodné meno alebo názov 
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b) sídlo alebo miesto podnikania 

c) identifikačné číslo (IČO) 

d) osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

e) vecný podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodávky) 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy ako jej príloha č. 3.  

7.2. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi najneskôr do 

dvoch pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedel. 

7.3. Ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov zmení subdodávateľa, je povinný oznámiť to 

kupujúcemu. Doplnenie tohto nového subdodávateľa do zoznamu je možné iba v súlade 

s požiadavkami stanovenými v bode 7.4 tejto kúpnej zmluvy.  

7.4. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu uzavretia tejto kúpnej zmluvy, 

doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba s písomným súhlasom kupujúceho. 

7.5. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu údaje podľa bodu 7.1 o novom/zmenenom 

subdodávateľovi pred jeho písomným schválením kupujúcim. 

7.6. Predávajúci je povinný akceptovať odmietnutie subdodávateľa kupujúcim. 

7.7. Porušenie povinností predávajúceho určených v bode 7.3 alebo 7.4 sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

Čl. 8. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

8.1. Ak je predávajúci v omeškaní s plnením predmetu kúpnej zmluvy, uhradí kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý i začatý deň omeškania. Táto pokuta 

bude jednostranne započítaná s kúpnou cenou. 

8.2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou platby, môže si u neho predávajúci uplatniť úrok 

z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. 

8.3. Ak predávajúci neodstráni reklamovanú vadu alebo nevyrieši reklamáciu vady dodaného 

predmetu kúpnej zmluvy v lehote podľa bodu 6.8 tejto kúpnej zmluvy, je povinný zaplatiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý i začatý deň omeškania za každú 

neodstránenú vadu. Tejto povinnosti sa predávajúci zbaví, ak preukáže, že omeškanie 

nespôsobil. 

8.4. Zmluvnú pokutu podľa bodu 8.3 tejto kúpnej zmluvy uhradí predávajúci kupujúcemu v lehote 

15 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyúčtovania a doručenia tejto pokuty 

predávajúcemu. 

8.5. Zmluvné strany  vyhlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná a je v súlade so zásadou 

poctivého obchodného styku. 

8.6. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

Čl. 9. 

Platnosť kúpnej zmluvy, zmena záväzku, odstúpenie od kúpnej zmluvy 

9.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
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a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

9.2. Túto kúpnu zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných a očíslovaných 

dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva 

neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. Adresy, mená kontaktných/zodpovedných osôb 

zmluvných strán, telefónne čísla a e-mailové adresy možno meniť i jednostranným písomným 

oznámením. 

9.3. Kupujúci je oprávnený uzatvoriť len taký dodatok k zmluve, ktorý je v súlade s príslušnými 

ustanoveniami (najmä s § 18) zákona o verejnom obstarávaní a inými dokumentmi, ktorými je 

kupujúci ako prijímateľ NFP pri realizácii tohto predmetu kúpnej zmluvy viazaný. 

9.4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy iba z dôvodov stanovených touto 

kúpnou zmluvou alebo zákonom. Účinky odstúpenia nastanú okamihom doručenia 

oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

9.5. Táto kúpna zmluva môže zaniknúť: 

9.5.1. odstúpením od kúpnej zmluvy oprávnenou stranou z dôvodu podstatného porušenia tejto 

kúpnej zmluvy postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka 

9.5.2. odstúpením od kúpnej zmluvy kupujúcim z ktoréhokoľvek dôvodu podľa § 19 zákona 

o verejnom obstarávaní 

9.5.3. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou 

lehotou jeden mesiac, výpovedná lehota začína plynúť prvého dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po dni, keď bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane 

9.5.4. zánikom jednej zmluvnej strany bez právneho nástupcu 

9.5.5. písomnou obojstranne podpísanou dohodou zmluvných strán. 

9.6. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto kúpnej zmluvy označujú, ak 

9.6.1. predávajúci bude meškať s plnením predmetu kúpnej zmluvy o viac ako 30 dní od lehoty 

dohodnutej v bode 3.2 tejto kúpnej zmluvy 

9.6.2. predávajúci je v úpadku alebo mu preukázateľne úpadok hrozí 

9.6.3. predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote stanovenej v bode 6.8 tejto kúpnej zmluvy 

alebo v inej v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej kupujúcim alebo 

9.6.4. kupujúci je v omeškaní s úhradou platby viac ako 60 dní. 

9.7. Zánikom zmluvy nie sú dotknuté: 

9.7.1. práva zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu 

9.7.2. nároky vyplývajúce z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady v zmysle čl. 

6 tejto kúpnej zmluvy 

9.7.3. nároky na náhradu škody 

9.7.4. ustanovenia týkajúce voľby práva a riešenia sporov. 

9.8. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy 

stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným a táto skutočnosť je druhej zmluvnej strane 

riadne preukázaná. 

Čl. 10. 

Všeobecné a záverečné dojednania 

10.1. V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zmluvné strany 
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súhlasia s tým, že táto kúpna zmluva a daňové doklady súvisiace s touto kúpnou zmluvou 

budú zverejnené takým spôsobom, ktorý zákon o slobode informácií podľa § 5a a § 5b ukladá 

pre povinne zverejňované zmluvy. Na tento účel predávajúci udeľuje kupujúcemu súhlas na 

vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

10.2. Predmet zmluvy je financovaný z vlastných prostriedkov kupujúceho a z finančných 

prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum 

a inovácie, poskytnutých kupujúcemu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratných 

finančných prostriedkov č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/C477 (ďalej len „zmluva o NFP“).  

10.2.1. Predávajúci sa zaväzuje 

10.2.1.1. strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovaru, a to 

kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými 

osobami na výkon kontroly/auditu 

10.2.1.2. sprístupniť všetky dokumenty, ktoré sú relevantné pre špecifické vzniknuté výdavky 

a platby na účel vykonania kontroly osobám a orgánom, ktoré majú právo tieto 

dokumenty kontrolovať 

10.2.1.3. poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť 

10.2.1.4. rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov kupujúcemu systémom 

dohodnutým v zmluve o NFP, a to bez nároku na úroky z omeškania. 

10.2.2. Kupujúci si uplatní krátený NFP v plnom rozsahu, ak bol preukázateľne zapríčinený 

predávajúcim. 

10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zmeny adries, kontaktných/zodpovedných osôb, 

telefónnych čísiel a e-mailových adries uvedených v tejto kúpnej zmluve oznámia druhej 

zmluvnej strane písomne a preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch 

pracovných dní odo dňa, kedy takáto zmena nastala. 

10.4. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 

nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú 

príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, 

ktoré sa svojím významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému 

ustanoveniu. 

10.5. Všetky záležitosti súvisiace s obsahom tejto kúpnej zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto 

kúpnou zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. 

10.6. Prípadné spory súvisiace s touto kúpnou zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné 

strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor 

na rozhodnutie miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

10.7. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy prechádzajú i na prípadných 

právnych nástupcov zmluvných strán. 

10.8. Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými 

stranami je slovenský jazyk. 

10.9. Pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu je potrebné doručenie jeho písomného 

vyhotovenia druhej strane, a to na jej adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Za doručenie sa 

považuje aj náhradné doručenie, t.j. uložením na pošte. Písomnosť musí byť v slovenskom 

jazyku, inak sa na ňu hľadí ako na neexistujúcu. V pochybnostiach sa má za to, že písomnosť 
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bola doručená na tretí deň po jej odoslaní. 

10.10. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Dve vyhotovenia obdrží predávajúci, dve kupujúci, z čoho jedno zostáva ako súčasť 

dokumentácie verejného obstarávania. 

10.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto kúpnej zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis tejto kúpnej zmluvy 

a na znak súhlasu ju podpísali. 

10.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy: 

10.12.1. Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy 

10.12.2. Príloha č. 2:  Cena za predmet kúpnej zmluvy (aj elektronicky vo formáte excel) 

10.12.3. Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov známych pri uzavretí kúpnej zmluvy 

10.12.4. Príloha č. 4: Zmluva, ktorá zaväzuje členov skupiny dodávateľov, že ručia spoločne za 

 záväzky voči kupujúcemu  

 (platí len v prípade skupiny dodávateľov) 

10.12.5. príloha č. 5: Zmluva medzi predávajúcim a inou osobou, ktorej postavenie využil na 

 preukázanie finančného a ekonomického postavenia 

 (platí len v prípade preukazovania inou osobou) 

10.12.6. príloha č. 6: Zmluva medzi predávajúcim a inou osobou, ktorej spôsobilosť využil na 

 preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. 

 (platí len v prípade preukazovania inou osobou) 

 

 

 

v Starej Kremničke dňa .................... v .................... dňa .................... 

 

za kupujúceho: za predávajúceho: 

 

 

 

 

 

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

 Silvester Rajčan titul meno priezvisko 

 konateľ funkcia 

 



 Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička 276, 965 01 Stará Kremnička 

 nadlimitná zákazka – Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Rajčan, s.r.o. 
 

 

 súťažné podklady – príloha č. 3 – návrh na plnenie kritéria str. 1/1 

 

Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria 

 

obchodné meno uchádzača:  

sídlo:  
 

platca DPH:1) áno nie  
 

ponuka na:1) časť 1 časť 2 zákazky 

 

p. č. časť 1: lisovacia linka2) cena v € bez DPH4) 20 % DPH v €4) celková cena v €5) 

1.1 lisovacia linka    

1.2 dodanie na miesto realizácie    

1.3 montáž a uvedenie do prevádzky    

cena spolu za časť 1 (súčet položiek 1.1 až 1.3)   6) 
 

p. č. časť 2: štvorstranná fréza3) cena v € bez DPH4) 20 % DPH v €4) celková cena v €5) 

2.1 štvorstranná fréza    

2.2 prísl.: hobľovacia hlava 4-nožová    

2.3 dodanie na miesto realizácie    

2.4 montáž a uvedenie do prevádzky    

cena spolu za časť 2 (súčet položiek 2.1 až 2.4)   7) 
 

1) nehodiace sa prečiarknuť 

2) uchádzač vyplní túto tabuľku, ak predkladá ponuku na časť 1 zákazky  
3) uchádzač vyplní túto tabuľku, ak predkladá ponuku na časť 2 zákazky 

4) tento stĺpec vypĺňa uchádzač, ktorý je platcom DPH 
5) tento stĺpec vypĺňajú všetci uchádzači – platcovia aj neplatcovia DPH 
6) hrubo orámovaná bunka je návrhom uchádzača na plnenie kritéria „cena“ za časť 1 zákazky 
7) hrubo orámovaná bunka je návrhom uchádzača na plnenie kritéria „cena“ za časť 2 zákazky 

  

  

  

  

  

miesto dátum podpis oprávnenej osoby 

 titul meno priezvisko 

 funkcia 
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Príloha č. 4 – Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania 

 

obchodné meno uchádzača:  

sídlo:  
 

ponuka na: 
1)

 časť 1 časť 2 zákazky 
 

časť 1 zákazky: lisovacia linka
2) 

predmet dodávky 
cena v € 

bez DPH 

lehota 

dodania 

odberateľ 

obchodné meno adresa 
osoba odberateľa, kde si možno údaje o dodávke overiť 

meno, priezvisko funkcia telefónne číslo e-mailová adresa 

         

         

         

         

         

 

časť 2 zákazky: štvorstranná fréza
3) 

predmet dodávky 
cena v € 

bez DPH 

lehota 

dodania 

odberateľ 

obchodné meno adresa 
osoba odberateľa, kde si možno údaje o dodávke overiť 

meno, priezvisko funkcia telefónne číslo e-mailová adresa 

         

         

         

         

         
1)

 nehodiace sa prečiarknuť 
2)

 uchádzač vyplní túto tabuľku, ak predkladá ponuku na časť 1 zákazky 
3)

 uchádzač vyplní túto tabuľku, ak predkladá ponuku na časť 2 zákazky 

 

 

miesto dátum podpis oprávnenej osoby 

 titul meno priezvisko 
 funkcia 

 


