
Súťažné podklady 
 

 

 

Typ zákazky: 
 

Nadlimitná zákazka 
 

Metóda postupu: 
 

Zadávanie nadlimitných zákaziek postupom verejnej súťaže 
 

podľa 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 obstarávaníˮ) 

 

 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8): osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 

Názov:  Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS 

Ulica:  Zigmund šachta 13 

Obec:  Banská Štiavnica 

PSČ:  96901 

IČO:  30462185 
  

(ďalej len „verejný obstarávateľ ˮ) 

 

 
Identifikácia verejného obstarávania: 

 

Názov zákazky: 
 Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti     
 ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS 

 Druh zákazky:  Tovary 

 Názov projektu: 
 Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti    
 ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS 

Operačný program:  Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI), Programové obdobie 2014-2020 
  

 

 

 

 
V Banskej Štiavnici, dňa 12.08.2017 

 

 
PaedDr. Jaroslav Zerola - Zhotoviteľ súťažných podkladov 
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A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. Všeobecné informácie 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
1.1. Verejný obstarávateľ 
Názov organizácie:   Roman Rückschloss – ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS  
Sídlo organizácie:   Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica 
Krajina:    Slovenská republika 
Štatutárny orgán:       Roman Rückschloss 
IČO:      30462185 
DIČ :     1020614727 
IČ DPH :    SK1020614727 
1.2. Kontaktné osoby 
Kontaktná osoba 1:    Tomáš Rückschloss 
Mobil:     +421 903506485 
Telefón:    +421 456922168 
Fax:      +421 456922170  
E-mail:    ruck@ruckbs.sk 
Internetová stránka:    www.ruckbs.sk 
Kontaktná osoba 2:  PaedDr. Jaroslav Zerola 
Mobil:    +421 903580110 
E-mail:     projektservis@gmail.com 
 

 

2. Predmet zákazky 
 

2.1. Názov zákazky: 
Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA 

RÜCKSCHLOSS 

 

2.2. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie horizontálneho vyvrtávacieho 
obrábacieho centra v rozsahu: základ stroja, príslušenstvo (software, obrobková sonda) a ďalšie 
súčasti obstarávaného zariadenia (doprava, inštalácia). Ide o súvisle riadený stolový frézovací a 
vyvŕtavací stroj s výsuvným vretenom, pevným stojanom a krížovo prestaviteľným stolom v 
lineárnych osiach pre obrábanie obrobkov. 

 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov v časti: 
C. Opis predmetu zákazky 
 

2.4. Celkové množstvo a rozsah je súčasťou týchto súťažných podkladov v časti: 
Kúpna zmluva – Príloha č. 2: Rozpočet cenovej ponuky 
 

2.5. Predpokladaná hodnota zákazky (v EUR bez DPH): 243 980,00 EUR 
 
2.6.  Kód tovaru zo spoločného slovníka obstarávania (CPV): Hlavný predmet: Hlavný slovník: 42600000-2 

Obrábacie stroje 
 
 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 
 

3.1. Predmet zákazky sa nečlení na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky bez 
delenia na jeho jednotlivé časti. 

 

4. Ekvivalentné riešenia 
 

4.1. V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

http://www.ruckbs.sk/


obstarávateľ 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 
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. 

 

5. Variantné riešenia 
 

5.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
 

5.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

5.3. Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je 
variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená. 

 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 
 

6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo verejného 
obstarávateľa: Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika (SK) 

 

6.2. NUTS kód: SK032 – Banskobystrický  kraj 
 

 

7. Termín / lehota dodania predmetu zákazky 
 

7.1. Termín / lehota dodania. Lehota dodania predmetu zákazky je 6 mesiacov – podmienky sú 
špecifikované v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov (Súťažné podklady – 
Príloha č. 1: Návrh zmluvy)´ 

 
 

8. Zdroj finančných prostriedkov – financovanie predmetu zákazky 
 

8.1. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF v Slovenskej republike: Operačný program Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-
MH/DP/2016/3.1.1-03), štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

8.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zákazky preddavky ani zálohy. 
 

8.3. Ďalšie podrobnosti financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou 
týchto súťažných podkladov (Súťažné podklady – Príloha č. 1: Návrh zmluvy) 

 

 

 

9. Lehota viazanosti ponuky 
 

9.1. 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 
verejným obstarávateľom. 

 

9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: 30.06.2018 
 
9.3. Doručenie námietok a začatie konania o preskúmane úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok 

na konanie kontrolovaného; ustanovenia § 52 ods. 2 a § 56 ods. 6 tým nie sú dotknuté. 
 



9.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

 

10. Zmluvné podmienky 
 

10.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky na základe výsledkov verejného obstarávania: 
Výsledkom verejnej súťaže bude Kúpna zmluva uzavretá podľa § 536 až 565  Obchodného 
zákonníka (ďalej len “zmluva”) s úspešným uchádzačom. 

 

10.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky je 
súčasťou týchto súťažných podkladov (Súťažné podklady – Príloha č. 1: Návrh zmluvy) 

 
10.3. Text zmluvy je samostatnou prílohou týchto súťažných podkladov. Uchádzač vypĺňa len 

identifikačné údaje a cenu. Uchádzač nemá právo meniť jej ďalšie ustanovenia. Zároveň uchádzač 
prikladá k zmluve vyplnenú Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 zmluvy. 

 

 

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi / záujemcami 
 

11.1. Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo 
inej sprievodnej dokumentácie a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné 
dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ 
uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou - spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich 
obsahu, tak aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a je rovnako 
dostupný každému záujemcovi / uchádzačovi. 

 

11.2. Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iného poskytovateľa 
služieb prepravy zásielok, elektronickými prostriedkami (fax, e-mail) alebo doručením osobne, ako 
aj kombinovane. 

 

11.3. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / 
uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom jazyku. 

 

11.4. Všetky dôležité informácie určené pre všetkých záujemcov / uchádzačov budú zverejnené v profile 
verejného obstarávateľa zriadenom na www.uvo.gov.sk (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/410077). 

 
11.5. Pri akejkoľvek komunikácii prostredníctvom pošty / kuriéra alebo pri osobnom doručení sa 

odporúča, aby uchádzač označil obálku názvom zákazky (uvedený v bode 2.1. týchto súťažných 
podkladov). Pri akejkoľvek komunikácii prostredníctvom e-mailu odporúčame v predmete e-mailu 
uvádzať aj názov zákazky (uvedený v bode 2.1. týchto súťažných podkladov). 

 

11.6. Verejný obstarávateľ bude komunikovať prednostne e-mailom prostredníctvom kontaktných osôb 
uvedených v bode 1.2. týchto súťažných podkladov. V odôvodnených prípadoch po odoslaní 
informácie elektronickými prostriedkami budú tieto odoslané aj prostredníctvom poštovej prepravy 
(alebo prostredníctvom iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok). 

 

11.7. Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah tak, aby bola zaručená pravosť a 
dôvernosť sprostredkovaných informácií, sa tieto informácie doručia aj v písomnej forme, najneskôr 
do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, ale najneskôr do uplynutia 
lehôt určených verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení súťaže a v súťažných podkladoch 
a lehôt vyplývajúcich z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

 

11.8. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/410077
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/410077


11.9. Telefonická komunikácia je možná len v prípadoch overenia doručenia písomností, prípadne 
dohodnutia termínu osobného prevzatia alebo doručenia písomností s kontaktnou osobou 
verejného obstarávateľa uvedenou v bode 1.2. týchto súťažných podkladov. 

 
 

12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
 

12.1. V prípade nejasností a potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo 
ostatných údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a /alebo v súťažných 
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať spôsobom podľa kapitoly 11 
týchto súťažných podkladov o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby na adrese podľa bodu 1.2. týchto 
súťažných podkladov. 

 

12.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii bude poskytnutá v súlade s § 
48 zákona o verejnom obstarávaní – odpoveď verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za 
predpokladu, že o vysvetlenie alebo doplnenie údajov sa požiada dostatočne vopred. Verejný 
obstarávateľ uverejní takéto vysvetlenie alebo doplnenie údajov aj vo svojom profile v 
elektronickom úložisku vedenom UVO. 

 

12.3. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré zverejní v profile verejného obstarávateľa a preukázateľne oznámi súčasne 
všetkým záujemcom. 

 

12.4. Verejný obstarávateľ v prípade potreby primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk v súlade s 
          § 21 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

 

13. Obhliadka miesta realizácie 
 

13.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je nevyhnutná, možno ju absolvovať po dohode  s 
kontaktnou osobou č. 1 uvedenou v bode 1.1. týchto súťažných podkladov. 

 

 

Časť III. Pokyny pre prípravu ponuky 

 

14. Vyhotovenie ponuky 
 

14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom 
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný. 

 

14.2. Všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto 
súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk, musia byť predložené ako originály alebo 
ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 

14.3. Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym 
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v 
doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho 
oprávňuje k takémuto úkonu. 

 

14.4. Ak  ponuku  predkladá  skupina  dodávateľov,  predložená  ponuka  vrátane  návrhu  zmluvných 
podmienok, musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny dodávateľov alebo 
zástupcom člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov 



v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej 
fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 

 

14.5. Tie strany ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy a opravy, musia byť podpísané 
osobou alebo osobami, ktoré podpísali ponuku. 

 
14.6. Odporúčame, aby bol každý list ponuky, všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačom 

očíslované a usporiadané chronologicky podľa kapitoly 18 týchto súťažných podkladov. 
 

14.7. Odporúčame aby bola ponuka zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná, aby sa nedali strany ponuky 
vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať. Uvedená podmienka chráni samotného uchádzača a 
ostatných uchádzačov. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje aj hrebeňová väzba opatrená takým 
uzáverom, ktorý sa pri prípadnej manipulácii alebo rozoberaní poškodí. 

 

14.8. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby ponuku predložili v troch vyhotoveniach: 
 

1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z verejného 
obstarávania,



1 x kópia v listinnej podobe (neoverená kópia originálu ponuky) – kópia celej ponuky bude súčasťou 
fotokópie dokumentácie k verejnému obstarávaniu ktorá bude odstúpená poskytovateľovi 
Nenávratného finančného príspevku na kontrolu dokumentácie z verejného obstarávania,

 
1 x kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD nosiči alebo inom elektronickom nosiči vo formáte 

„pdf“ v strojovo čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf. 
Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača, tak aby obsah CD/DVD 
nosičov bol identický s ponukou predloženou v listinnej podobe, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v 
ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s 
uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátum podpisu, bez uvedenia 
podpisu týchto osôb a bez odtlačku pečiatky. CD/DVD je určené na účely zverejňovania 
dokumentov na webovom sídle verejného obstarávateľa, t.j. v profile, preto musia byť primerane 
označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách 
označených ako dôverné, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky.



 

 

 

V súlade s § 22 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač v tejto elektronickej podobe ponuky 
vyčierni (odstráni) informácie, ktoré považuje za dôverné informácie podľa § 22 ods. 4 zákona o 
verejnom obstarávaní. Ak uchádzač neoznačí dôverné informácie vo svojej ponuke, obstarávateľ 
zašle Úradu pre verejné obstarávanie ponuku tak, ako bola predložená. 

 

Uchádzač je zároveň vo svojej ponuke, vrátane priložených dokladov a dokumentov predkladaných v 
elektronickej podobe na CD/DVD nosiči zodpovedný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa 
platných právnych predpisov SR, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie. 

 
 
15. Jazyk ponuky 
 

15.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku – v slovenskom jazyku. 
 

15.2. Ak uchádzač predloží v ponuke dokument alebo doklad v inom ako slovenskom jazyku, musí 
predložiť aj jeho úradný preklad do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky predložené v 
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského 
jazyka. 

 

15.3. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. V 
prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v 



slovenskom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nie je potrebné predkladať s 
prekladom do slovenského jazyka. 

 

 

16. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 

16.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude 
vyjadrená v mene EUR, v štruktúre podľa bodu 16.4. resp. 16.5. týchto súťažných podkladov. 

 

16.2. Výhradnou povinnosťou záujemcu je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov a na 
základe ich obsahu stanoviť zmluvnú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky na základe vlastných 
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred 
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie zmluvy o dielo, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky. Cena v cenovej ponuke je konečná, t.j. neobsahuje ďalšie poplatky. 

 

16.3. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude stanovená súčtom všetkých ocenených položiek v 
prílohe č. 2 Zmluvy - Rozpočet cenovej ponuky, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov. 

 

16.4. Ak je záujemca zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú zmluvnú 
cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy uvedie v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• výška DPH v EUR, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

16.5. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 
 

16.6. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas obdobia trvania 
zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. 

 

16.7. Záujemca predloží ponuku v jednom listinnom origináli, jednej listinnej kópii a v kópii na 
elektronickom nosiči vo formáte .pdf obsahujúcej všetky dokumenty tvoriace ponuku. 

 

 

17. Zábezpeka ponuky 
 

17.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 

 

18. Obsah ponuky 
 

18.1. Ponuku uchádzač predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú 
a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. 

 

18.2. Osobitne oddelená a uzavretá časť týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(„Kritériá“) obsahuje: 

18.2.1. Vyplnený a štatutárom podpísaný návrh zmluvy vrátane Prílohy č. 2 Zmluvy (okrem 
Prílohy č. 1 a Prílohy č. 3): Kúpna zmluva – Príloha č. 2: Rozpočet cenovej ponuky 
Pozn.: Kúpna zmluva – Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky (túto prílohu vypĺňa a 
predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v časti ponuky „Ostatné“) Kúpna zmluva – Príloha č. 3: 
Podmienky využitia subdodávateľov (túto prílohu vypĺňa a predkladá verejnému obstarávateľovi len úspešný 
uchádzač pri podpise zmluvy) 

18.2.2. Kópiu tejto časti ponuky v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči podľa bodu 14.8. 
týchto súťažných podkladov.

 

18.3. Osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky („Ostatné“) obsahuje: 
18.3.1. Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za 
každého člena skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 
miesta podnikania, IČO, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy. 



18.3.2. Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže 
(Súťažné podklady – Príloha č. 2: Vyhlásenie uchádzača), obsahujúce:

- vyjadrenie súhlasu s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom 
obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov; 
- vyjadrenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, a 
vyjadrenie, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní 
podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch; 
- písomný súhlasu k tomu: že doklady, ktoré poskytne v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, 
môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov; 
- aby kópia ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní; 
- aby kópia ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami 
zákona o verejnom obstarávaní. 
18.3.3. Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať 
skupina dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom, vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu. 
18.3.4. V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov – plnú moc (podpísanú 
všetkými členmi skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za každého 
člena skupiny) pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých 
členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony 
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné.

18.3.5. Návrh zmluvy bez uvedenia návrhov na plnenie kritérií (bez uvedenia cien) spolu s 
Prílohou č. 1 Zmluvy: Kúpna zmluva – Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky - 
doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 
18.3.6. Doklady a dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania je uvedený v časti B. 
Podmienky účasti týchto súťažných podkladov. 
18.3.7. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu týchto 
súťažných podkladov (Súťažné podklady – Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie podľa § 32). 
18.3.8. Kópiu tejto časti ponuky v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči podľa bodu 14.8. 
týchto súťažných podkladov.

 

18.4. Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj spôsobom podľa § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom 
(JED) podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom z uchádzačom predloženého 
predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom, aj spôsobom 
spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným 
obstarávateľom a uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a je 
schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne 
osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu. 

 

Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v 
jeho priebehu uchádzača písomne požiadať poľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní 
predloženie dokladov nahradených JED-om. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme 
je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Manuál k vyplneniu dokumentu je 
zverejnený na: 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne- 
obstaravanie-553.html 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade, že uchádzač použije JED, aby bol Jednotný európsky 
dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky 
subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou a priložený ako súčasť 
ponuky. 

 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html


18.5. Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo 
člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, 
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

 

18.6. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ bude 
vyžadovať od skupiny dodávateľov vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny dodávateľov 
bude prijatá, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena 
skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a 
ekonomického postavenia (ak sa uplatňujú) a technickej alebo odbornej spôsobilosti (ak sa 
uplatňujú) preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorú má 
zabezpečiť. 

 

 

Časť IV. Predkladanie ponuky 
 

19. Náklady na ponuku 
 

19.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi. 

 

19.2. Ponuky doručené na adresu stanovenú v príslušnej výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) 
a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie v tejto súťaži. 

 

 

20. Predloženie ponuky 
 

20.1. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

20.2. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina 
dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi 
zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili 
spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 

 

20.3. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu uvedenú v bode 21.2., v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1. týchto súťažných 
podkladov. 

 

20.4. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérskou 
službou, je pre predloženie ponuky rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 

 

20.5. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej vo výzve, verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 
20.6. Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obálka / Obal ponuky musí 

byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiadúcemu otvoreniu. 
 

20.7. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
20.7.1. Adresu na predkladanie ponúk stanovenú v týchto súťažných podkladoch v bode 21.2.: 
Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica 
20.7.2. Adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania); ak 
ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné uviesť adresy všetkých členov skupiny 
dodávateľov. V prípade skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s 
výrazným označením "vedúci člen" a obchodné meno a sídlo všetkých členov skupiny. 



20.7.3. Názov zákazky: „Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti 
ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS“. 
20.7.4. Označenie: "VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ". 

 

 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
 

21.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil: do 30.09.2017 do 12:00 hod. 
 
21.2. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnú adresu: 
Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica 
 
21.3. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku na kontaktnú adresu v lehote na 

predkladanie ponúk. Úradné hodiny v pracovných dňoch od 09:00 do 15:00 hod. 
 

21.4. Ponuka uchádzača doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená          
neotvorená. 

 

 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 

22.1. Uchádzač môže dodatočne predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk. 

 

22.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú 
v bode 21.2. týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk. 

 

 

 

 

Časť V. Otváranie o vyhodnotenie ponúk 
 

23. Otváranie ponúk 
 

23.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1.2. týchto súťažných 
podkladov. 

 

23.2. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné. Otváranie častí „Ostatné“ sa 
uskutoční dňa 02.10.2017 o 10:00 hod. v zasadačke spoločnosti: 

 

Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS  
Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica 

 

23.3. Komisia ho vykoná tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť 
ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ komisia 
označí poradovým číslom v tom poradí v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, 
označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri 
verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení 
ponúk uchádzačov. 

 

23.4. Otváranie častí ponúk „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni: 
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní alebo márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 
písm. c) zákona o verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu 
žiadneho záujemcu, uchádzača alebo účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky, 
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 
verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, 



uchádzača alebo účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna 
žiadosť o nápravu, 
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu, 
uchádzača alebo účastníka alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená 
žiadosť 

         o nápravu alebo neboli včas doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c) zákona o verejnom 
obstarávaní, 

d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky: 
- doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému 

obstarávateľovi a obstarávateľovi, 
- márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, 
- doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi. 

 

23.5. Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 

 

23.6. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako 
„Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých 
ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a 
zverejní obchodné mená, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom a 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky označenej ako 
„Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí 
rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým 
uchádzačom. 

 

23.7. Uchádzač musí byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za 
uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok preukazom totožnosti. Poverený zástupca 
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a úradne overeným splnomocnením na zastupovanie 
v tejto veci. 

 

23.8. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako 
„Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a 
ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. 

 

 

24. Preskúmanie a vysvetlenie ponúk 
 

24.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk podľa stanoveného kritéria budú zaradené tie ponuky, ktoré 
neboli vylúčené a ktoré obsahujú náležitosti uvedené v kapitole 18 týchto súťažných podkladov a 
zodpovedajú podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedeným 
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk. 

 

24.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s podmienkami a s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými 
v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v 

          lehote na predkladanie ponúk a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore všeobecnými 
záväznými predpismi. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu ani obmedzenie voči platným 
podmienkam určených verejným obstarávateľom. 

 

24.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 24.1. a 
24.2. tejto časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. 

 



24.4. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov (§ 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), ak z predložených dokladov nemožno 
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ 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. 

 

24.5. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov (§ 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní) o 
vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. V prípade, ak bude v jednotlivých 
dokumentoch ponuky uvedená rozdielna cena, za záväznú sa považuje súhrnná cena uvedená v 
Návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou ponuky. Uchádzač nesmie byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá 
ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

 

24.6. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam 
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača (§ 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) o 
vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 

 

24.7. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré 
vychádza z predložených dôkazov. 

 

 

25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
 

25.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti: 
• Osobného postavenia vo verejnom obstarávaní v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o 
verejnom obstarávaní. 

 

25.2. Splnenie podmienok účasti sa bude posudzovať z dokladov z obálky označenej ako „Ostatné“, 
predložených podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v kapitole 18 týchto 
súťažných podkladov, v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

26. Vyhodnotenie ponúk 
 

26.1. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Pri vyhodnotení ponúk komisia postupuje podľa § 
53 zákona o verejnom obstarávaní a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v 
týchto súťažných podkladoch. 

 

26.2. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. 

 

26.3. 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. 

 

26.4. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam 
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré 
sú pre jej cenu podstatné a ďalej postupuje v súlade s ustanoveniami § 53 ods. 2 až 4 a 6 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

 

26.5. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak 
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, ak je vyžadovaná, 
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, 
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.3. týchto 
súťažných podkladov do 

- dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 



- piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu 
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, 

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 
podľa bodu 26.3. týchto súťažných podkladov, 
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 
odseku 2 zákona o verejnom obstarávaní, 
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na 
vyhodnotenie ponúk, 
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

 

26.6. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä 
z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a 
funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými v súťažných podkladoch a lehoty, v ktorej 
môžu byť doručené námietky. 

 

26.7. Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v súťažných 
podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž. 

 
 

27. Kritériá hodnotenia a pravidlá uplatnenia 
 

27.1. Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena za jednotlivé časti predmetu zákazky. 
Posudzuje sa: Cena bez DPH uvedená v Návrhu zmluvy 
 
27.2. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za jednotlivú časť predmetu zákazky. 
Ostatní uchádzači budú neúspešní. 
 

 

28. Elektronická aukcia 
 

28.1. Neaplikuje sa. 
 

 

Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 
 

29. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
 

29.1. Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a 
zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného 
verejného obstarávateľa poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

 

29.2. Ak by ktorýkoľvek doklad predložený v ponuke uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zákona 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný 
zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine. Ak by ktorýkoľvek dokladov 
uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie je uchádzač povinný toto 
označiť. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

 



29.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, 
projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú 
jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

 

29.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný 
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo 
ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho subdodávatelia vrátane 
ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným 
počas plnenia zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré 
zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený 
podnik, vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s 
uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
verejného obstarávateľa. 

 

29.5. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania zmluvy, ak 
by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. 

 

 

Časť VII. Revízne postupy 
 

30. Revízne postupy 
 

30.1. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 
postupom verejného obstarávateľa môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať 
verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu. 

 

30.2. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 
postupom verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní 
námietku proti postupu verejného obstarávateľa. 

 

 

Časť VIII. Prijatie ponuky 
 

31. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

31.1. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok 
účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača 
alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo 
zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet 
uchádzačov. 

 

31.2. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

31.3. V prípade využitia postupu podľa bodu 31.1. budú uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky účasti 
uvedené v časti zaslané oznámenia o vylúčení uchádzača. 

 

31.4. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované podľa kapitoly 26 týchto súťažných 
podkladov, bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 
ponúk a poradie uchádzačov a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude súčasne zverejnená 
v profile. 

 

31.5. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. 
         Neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že neuspeli s uvedením dôvodov, 

pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu 



úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej 
môže byť doručená námietka. 

 

 

32. Uzatvorenie zmluvy 
 

32.1. Zmluva s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých ponuka bola prijatá, bude uzatvorená 
v zmysle ustanovení § 56 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

32.2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa 
§ 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

 

 

32.3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo 
rámcovej dohody v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač 
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom 
obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí podľa 
§ 56 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí 
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní, 
môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 

32.4. Verejný obstarávateľ podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú 
zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. 

 

Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31. januára 2017 uzavretá zmluva, rámcová dohoda 
alebo koncesná zmluva, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. februára 2017. To znamená, 
že pokiaľ nebolo verejné obstarávanie ukončené podpisom zmluvy najneskôr 31. januára 2017, tak 
každá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, ktorá sa bude uzatvárať od 1. februára 
2017, sa bude posudzovať podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Teda aj keď 
samotný proces verejného obstarávania začal pred 1. februárom 2017, avšak nebol ukončený 
podpisom zmluvy, počnúc 1. februárom 2017 sa už musí úspešný uchádzač, resp. jeho 
subdodávatelia posudzovať podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, teda ich povinnosť 
registrácie v registri partnerov verejného sektora. 

 

Zároveň platí, že ak bol, alebo je subjekt zaregistrovaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom 
úradom (do 31. januára 2017), bude sa priamo považovať za partnera verejného sektora a bude sa 
tiež považovať za zapísanú osobu v novom registri partnerov verejného sektora. Tieto subjekty však 
budú povinné vykonať dodatočne do 31. júla 2017 proces overenia identifikácie konečného 
užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy, teda podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je sankcionované výmazom dotknutého subjektu z tohto 
registra. 

 

32.6. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti          
ponúk a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu, 
alebo ak neboli doručené námietky. 

 

32.7. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. 

 

32.8. Úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode, alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej 
uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ sú povinní v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní v návrhu zmluvy určiť: 

a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 



b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje 
podľa odseku 3 § 41 zákona o verejnom obstarávaní o novom subdodávateľovi. 

 
 
 

B. PODMIENKY ÚČASTI 
 

§ 32 Osobné postavenie 
 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Osobného postavenia podľa 
§ 32 nasledovne: 

 

Obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) 
Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 

 
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 

prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

 
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

 
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 
 
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku, 

 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho 
práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená 
sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ preukázať. 

 

Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ 
vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 



(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 a) písm. a) 
doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

 
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 

mesiace, 
 
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, d) 

písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
 
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
    poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
 

Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4. a 
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní alebo 
podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 
člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má zabezpečiť. 

 

Zdôvodnenie: Uvedené podmienky sú stanovené zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

§ 33 Finančné a ekonomické postavenie 
Nevyžaduje sa. 

 
§ 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
Nevyžaduje sa. 



 

 

 

 
 

C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
  
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Horizontálneho vyvrtávacieho obrábacieho centra -  podľa 

všeobecných požiadaviek na predmet zákazky uvedených v časti B.1 tejto časti súťažných 
podkladov a podľa požiadaviek na predmet zákazky určených verejným obstarávateľom v tejto 
časti súťažných podkladov. Predmetom zákazky je dodanie Horizontálneho vyvrtávacieho 
obrábacieho centra pre projekt s názvom: „Inovácia produkčného procesu – významné 
zlepšenie produkčnej  činnosti ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS“. Dodanie tovaru pre projekt 
umožní projektu splniť ciele projektu v efektívnom a hospodárnom režime.  

 

2. Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v 
Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným 
normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 
3. Uchádzač vo svojej ponuke uvedie obchodné meno výrobcu zariadení, model, resp. výrobné 

označenie/obchodné meno zariadení, pod ktorým sú ponúkané na trhu v Slovenskej 
republike, resp. v krajine sídla zahraničného uchádzača a technické parametre tovarov, ktoré 
ponúka ako plnenie zodpovedajúce požadovaným technickým parametrom zariadení 
uvedeným v týchto podkladoch. Tieto informácie uchádzač povinne uvedie vo svojej ponuke, 
ktorá bude tvoriť Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy. Z informácií uvedených v tejto prílohe musí byť 
zrejmé plnenie požadovaných technických parametrov opísaných v tejto časti súťažných 
podkladov. Údaje uchádzač zároveň vpíše do výkazu-výmer, ktorý tvorí súčasť týchto súťažných 
podkladov (a ktorý bude tvoriť Prílohu č. 2 Kúpnej zmluvy).  

 
4. Predmetom zákazky je dodávka tovaru - Horizontálneho vyvrtávacieho obrábacieho centra v rozsahu - 

základ stroja, príslušenstvo (software, obrobková sonda) a ďalšie súčasti obstarávaného zariadenia 
(doprava, inštalácia). Ide o súvisle riadený stolový frézovací a vyvŕtavací stroj s výsuvným 
vretenom, pevným stojanom a krížovo prestaviteľným stolom v lineárnych osiach pre obrábanie 
obrobkov. Predmet zákazky je opísaný podľa  komponentov a príslušenstva, ktoré predmet 
zákazky tvoria nasledovne: 

 
Tab. 1 - Opis predmetu zákazky a požadované základné požiadavky na predmet zákazky 

P.č. Názov – model - označenie Opis a požiadavka M.j. Počet 

1 Horizontálne vyvrtávacie obrábacie 
centrum - Základ stroja 

Základ stroja Horizontálne 
vyvrtávacie obrábacie 
centrum. Pozn.: Podrobné 
požadované technické 
parametre a funkčné 
charakteristiky tejto položky 
sú uvedené v Tab. 2 tejto časti 
súťažných podkladov. 

ks 1 

2 Horizontálne vyvrtávacie obrábacie 
centrum - Príslušenstvo -  
software pre CAD/CAM 

Umožňuje konverziu súborov DXF do 
NC 

ks 1 

3 Horizontálne vyvrtávacie obrábacie 
centrum - Príslušenstvo – 
obrobková sonda fréza  

Bezkábelový prenos dát 
ks 1 

4 Horizontálne vyvrtávacie obrábacie 
centrum - Ďalšie súčasti - 
doprava  

Doprava zariadenia do výrobného 
areálu zadávateľa až na miesto 
finálneho osadenia. 

kpl 1 

5 Horizontálne vyvrtávacie obrábacie 
centrum - Ďalšie súčasti - 
inštalácia 

Inštalácia, t.j. umiestnenie 
a upevnenie zariadenia podľa 
pokynov zadávateľa.  

kpl 1 



 
5. Základným komponentom predmetu zákazky je „Horizontálne vyvrtávacieho obrábacie centrum - 

Základ stroja“ uvedený v Tab. 1 pod pol. č. 1. Ako základný komponent predmetu zákazky tento 
komponent je podrobne opísaný a musí nevyhnutne spĺňať požadované technické parametre 
a funkčné charakteristiky uvedené v Tab. 2. 

 
Tab. 2 – Opis predmetu zákazky - požadované technické parametre Základu stroja 

Horizontálne vyvrtávacieho obrábacie centrum - Základ stroja 
Technické parametre 

Opis a špecifikácia parametra Jednotka 

Číselný údaj – 
požadovaná hodnota 
parametra alebo jej 
rozsah 

Priečny posuv stola (os X)  mm 
min. 1150 mm   
max. 1250 mm 

Pozdĺžny posuv stola (os Z)  mm 
min. 900 mm 
max. 940 mm 

Zvislý posuv vreteníka (os Y)  mm 
min. 1000 mm 
max. 1100 mm 

Rozmer upínacej dosky otočného stola mm 

min.1000 mm 
max. 1100 mm 
x min.1100 mm max. 
1120 mm 

Priemer pracovného vretena mm  100 mm  

Vzdialenosť čela vretena od osi stola mm 
min. 1000 mm  
max. 1050 mm 

Výsuv pracovného vretena (os W) mm 
min. 600 mm, 
max. 710 mm 

Krútiaci moment vretena (S1) Nm 
min. 1640 Nm, 
max.1650 Nm 

Krútiaci moment vretena (S6) Nm 
min. 2000 Nm, 
max. 2050 Nm 

Nosnosť stola kg 
min. 2800 kg,  
max. 3000 kg 

Výkon hlavného motora kW 
min. 18 kW, 
max. 20kW 

Maximálne otáčky pracovného vretena ot./min. 
min. 2300 ot./min. 
max. 2350 ot./min. 

Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum – Základ stroja 
Požiadavky 

Opis a špecifikácia požiadavky Jednotka 

Číselný údaj – 
požadovaná hodnota 
parametra alebo jej 
rozsah 

Nástrojová dutina pracovného vretena ISO 50 (SK 
50) 

- áno 

Kontinuálne polohovanie v rotačnej osi B - áno 

Riadiaci systém Heidenhain alebo ekvivalent - áno 

Spevňovacia príruba vretena - áno 

Klimatizácia elektrorozvádzača - áno 

Chladenie nástrojov vonkajším okruhom a stredom 
vretena min. tlak  10 Bar 

- áno 

 
 
 

 

 

 



 

D. PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM 
 

Súťažné podklady – Príloha č. 1: 
 

Návrh zmluvy 
 

Návrh zmluvy je samostatnou prílohou Súťažných podkladov. 
 

Neoddeliteľnou prílohou Návrhu zmluvy sú jej prílohy: 
 

Kúpna zmluva – Príloha č. 1: Technická špecifikácia  
Kúpna zmluva – Príloha č. 2: Rozpočet cenovej ponuky 
Kúpna zmluva – Príloha č. 3: Podmienky využitia subdodávateľov 
(túto prílohu vypĺňa a predkladá verejnému obstarávateľovi len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 
 
 

KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Kupujúci: 
názov:    Roman Rückschloss – ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS 
sídlo:    Zigmund šachta 13, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štatutárny zástupca: Roman Rückschloss  
IČO: 30462185 
DIČ: 1020614727 
IČ DPH: SK1020614727 
kontaktná osoba: Tomáš Rückschloss  
Telefón : +421 45 6922168 
E-mail : ruck@ruckbs.sk 
Živnostenský register:  Okresný úrad Žiar nad Hronom 602-210 
(ďalej len „Kupujúci“) 
  
a 
 
Predávajúci: 
názov:  
sídlo:  
štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
kontaktná osoba:  
Telefón :  
E-mail :  
Obchodný/Živnostenský register 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
uzatvárajú nasledovnú kúpnu zmluvu: 
 
 

článok 1  
Predmet kúpy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať za podmienok stanovených touto zmluvou Kupujúcemu tovar pre 
projekt s názvom „„Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti 
ZÁMOČNÍCTVA RUCKSCHLOSS“, ktorý je podporený z Operačného programu Výskum a inovácie, 
prostredníctvom poskytovateľa - Ministerstva hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a 



energetická agentúra, (ďalej tiež "Poskytovateľ") a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho 
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Podrobná špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy. 
 
2. Predávajúci prehlasuje, že tovar – predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je, ani 
nebol predmetom podnikania, ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou 
samostatnou zárobkovou činnosťou. Predávajúci taktiež vyhlasuje, že tovar nie je predmetom 
záložného ani iného obdobného práva tretích osôb, nie je predmetom súdneho ani iného konania, ani si 
k nemu neuplatňujú nijaké práva tretie osoby. 
 
 

článok 2 
Kúpna cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť kúpnu cenu celkom .............,- EUR s DPH, 
slovami ............................ eur ..................... centov. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vznikne až po 
riadnom dodaní tovaru Kupujúcemu. 
 
2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä doprava, poistenie, 
naloženie, vyloženie a uloženie tovaru na miesto stanovené Kupujúcim a pod. Súčasťou kúpnej ceny 
je aj plnenie záručného a pozáručného servisu, školenie obsluhy a údržby.  
 
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní 
od riadneho doručenia faktúry Kupujúcemu nasledovne: 

3.1. 30% kúpnej ceny pri podpise zmluvy, 
3.2. 60% kúpnej ceny pri doprave – doručení tovaru do miesta plnenia,   
3.3. 10% kúpnej ceny po ukončení skúšobnej prevádzky. 
 

4 .  Uhradením kúpnej ceny sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet 
Predávajúceho uvedený v úvodnej časti tejto zmluvy. Prílohou musí byť Kupujúcim podpísaný 
protokol o prevzatí tovaru, resp. jeho časti. Faktúra musí byť doručená min. v 4 origináloch a položky 
faktúry musia zodpovedať Prílohe č. 2 tejto zmluvy (Podrobný rozpočet cenovej ponuky). 
 
4. V prípade, ak bude faktúra obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude vrátená na 
doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov Predávajúcemu. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až 
odo dna doručenia doplnenej/opravenej faktúry Kupujúcemu. 
 
5. Za každý deň omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť úrok z 
omeškanie vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
  

článok 3  
Termín a miesto plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 180 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na nasledovné miesto plnenia: Zigmund šachta 13, 969 01 
Banská Štiavnica,  Slovenská republika.  
 
3.   Riadnym dodaním tovaru sa rozumie: 

3.1. doprava strojov a technologických zariadení do miesta plnenia, 
3.2.  umiestnenie a následné stabilné ukotvenie strojov a technologických zariadení na príslušné 
osadzovacie miesto, 
3.3. uvedenie strojov a technologických zariadení do prevádzky,  
3.4. realizácia všetkých schvaľovacích procesov nevyhnutných pre riadnu prevádzku, 
3.5. realizácia nepretržitej skúšobnej prevádzky v trvaní 72 hodín. Ukončenie skúšobnej prevádzky 
nastane až vtedy, ak počas 72 hodín nedôjde k poruche a inému prerušeniu prevádzky spôsobenej 
strojmi alebo technologickými zariadeniami, 
3.6. školenie obsluhy a údržby. 

 
3. Za každý deň omeškania s dodávkou tovaru sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za 



omeškanie s dodaním tovaru vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, ktorú je možné uplatniť a vymáhať samostatne. 
 

článok 4 
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar spolu so všetkými dokladmi potrebnými pre 
jeho riadne užívanie a dokladmi, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. 
 
2. Dokladmi, ktoré je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu, sú najmä: návody na použitie, 
záručné listy, doklady preukazujúce licenciu k tovaru a pod. v slovenskom alebo českom jazyku. 
  

článok 5 
Obaly a balenie 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
  

článok 6 
Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu v trvaní 2 roky, pričom záručná doba začne plynúť odo 
dňa riadneho odovzdania a prevzatia tovaru Kupujúcim. Vykonávanie záručných opráv začne v lehote do 
24 hodín od nahlásenia opravy priamo v mieste umiestnenia tovaru a to bez akejkoľvek finančnej 
náhrady.  
2. Predávajúci poskytuje na tovar pozáručnú dobu v trvaní 10 rokov, pričom pozáručná doba začne 
plynúť odo dňa riadneho ukončenia záručnej doby. Vykonávanie pozáručných opráv začne v lehote do 72 
hodín od nahlásenia opravy priamo v mieste umiestnenia tovaru.  
3.   Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí Kupujúcemu v plnej výške škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu 
v dôsledku prípadného omeškania dodávky, jej nekvalitou a i. Za škodu spôsobenú Kupujúcemu sa 
považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo 
strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená Kupujúcemu v dôsledku nedodržania akýchkoľvek 
povinnosti uložených mu v rámci projektu, ktoré sú predmetom plnenia Predávajúcim. Úhrada zmluvnej 
pokuty podľa čl. 3. ods. 3 tejto zmluvy nezbavuje Predávajúceho povinnosti plniť predmet zmluvy, ani 
jeho ďalších povinností podľa zmluvy. 
  

článok 7 
Ostatné dojednania 

1. Prevzatím tovaru nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu Prílohy č. 2  Podrobného rozpočtu (vo formáte MS 
Excel) a predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
  

článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne pomery toto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva 
nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej 
pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia Operačného programu Výskum a vývoj. 
 
3. Zmluvu je možné zmeniť výlučne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou 
písomných očíslovaných dodatkov. Uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu „Poskytovateľom“  pre 
projekt podľa čl. 1 ods. 1. 
 
4. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné 
ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych 
predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie. 



 
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne. 
 
6. Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi Objednávateľom a Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej aj 
„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, a to oprávnenými osobami 
v zmysle  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnú im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
EÚ. 
  
7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia sú 
určené pre Predávajúceho a štyri vyhotovenia sú určené pre Kupujúceho. 
 
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy: Príloha č.1 – Technická špecifikácia tovaru, Príloha č. 
2 – Podrobný rozpočet cenovej ponuky, Príloha č. 3 – Podmienky využitia subdodávateľov. 
 
V Banskej Štiavnici, dňa .............................         V ..........................., dňa ............................. 
 
Kupujúci:    Predávajúci: 
 
 
Prílohy: 
Príloha 1 Technická špecifikácia tovaru 
Príloha 2 Podrobný rozpočet cenovej ponuky 
Príloha 3 Podmienky využitia subdodávateľov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Súťažné podklady – Príloha č. 2: 
 

Vyhlásenie uchádzača 
 

 

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami verejnej súťaže 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky 
„Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA 
RÜCKSCHLOSS", ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil verejný 
obstarávateľ Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS  

 
• súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v jednotlivých častiach súťažných podkladov, 
 
• vyhlasujem, že chcem za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri 

dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, 
 
• prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
 
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu , že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

 
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola poskytnutá Úradu pre 

verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 
 
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v profile 

verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
V ................................................... dňa ............................ 
 
Za uchádzača: 
 
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: 
 
................................................................................ 
 
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: 
 
................................................................................ 



Súťažné podklady – Príloha č. 3: 
 

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
 

 

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní 
zákazky „Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti 
ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS", ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil 
verejný obstarávateľ Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS: 

 

 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

 

 

 

 

 

 

V ............................................ dňa ........................ 
 

 

 

 

Za uchádzača: 
 

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: 
 

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

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: 
 

 


