Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS,
Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica
vyhlasuje v rámci prieskumu trhu v súlade s podmienkami
Operačného programu Výskum a inovácie

výzvu na predloženie ponuky
pre zákazku nespadajúcu pod zákon o verejnom obstarávaní
pre uzatvorenie kúpnej zmluvy k projektu s názvom

„Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej činnosti
ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS“
PODKLADY NA PREDLOŽENIE PONUKY
Spoločnosť Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, Zigmund šachta 13,
96901 Banská Štiavnica, IČO 30462185, (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje prieskum trhu
v súlade s podmienkami Operačného programu Výskum a inovácie kód výzvy OPVaIMH/DP/2016/3.3.-04 a Metodickým pokynom CKO č. 12 verzia 6 k projektu s názvom „Inovácia
produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA
RÜCKSCHLOSS“ kód ITMS 313031L415:
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYHLASOVATEĽA:
Obchodné meno:
Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS
Sídlo spoločnosti:
Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:
Roman Rückschloss
IČO :
30462185
IČ DPH :
SK1020614727
Kontaktná osoba pre technické otázky:
Tomáš Rückschloss
Telefón:
+421 45 6922168
Mobilný telefón:
+421 903 506 485
email:
tomas@ruckbs.sk
Kontaktná osoba pre prieskum trhu:
PaedDr. Jaroslav Zerola
Mobilný telefón:
+421 903 580 110
email:
projektservis@gmail.com, tomas@ruckbs.sk
V rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI):
Prioritná os 3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita 3.3. Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov
Špecifický cieľ 3.3.1. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
2.1. Predmetom prieskumu trhu je dodávka tovarov pre projekt s názvom: „Inovácia produkčného procesu
– významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS“ pričom predmet
zákazky sa skladá z dodávky tovarov a služieb v jednom tzv. logickom celku určenom pre danú činnosť –
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum.
2.2. Predmetom prieskumu trhu pre predkladanie ponúk je dodávka:
P.Č.

Názov logického celku

Vymedzenie predmetu zákazky – požadované technické parametre
logického celku

Jednotka

Počet
jednotiek

HORIZONTÁLNE VYVRTÁVACIE OBRÁBACIE CENTRUM
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2

3

Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum – Základ stroja
Technologický celok vytvára uzavretý cyklus horizontálneho
vyvrtávania – základ stroja. Požadované technické parametre
(rozsah od min. do max.):
-Priečny posuv stola os X: 1150 – 1250 mm
-Pozdĺžny posuv os Z: 900-940 mm
-Zvislý posuv os Y: 1000 – 1100 mm
-Priemer pracovného vretena 100 mm
-Rozmer upínacej dosky 1000 – 1120 mm
-Vzdialenosť čela vretena od osi stola: 1000 – 1050 mm
-Krútiaci moment S1: 1640 – 1650 Nm
-Krútiaci moment S6: 2000 – 2050 Nm
-Výsuv pracovného vretena (os W): 600 – 710 mm
-Výkon motoru pohonu vretena 18 – 20 kW
-Max. otáčky vretena 2300 – 2350 ot./min.
-Nosnosť stola 2800 – 3000 kg
-Kontinuálne polohovanie v rotačnej osi B
-Spevňovacia príruba vretena
-Klimatizácia elektrorozvádzača
-Nástrojová dutina pracovného vretena ISO 50
1.1. Horizontálne
-Riadiaci systém Heidenhain alebo ekvivalent
vyvrtávacie obrábacie
-Chladenie nástrojov
centrum – základ stroja
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum - Príslušenstvo
Software umožňuje konverziu súborov DXF do NC – Heidenhain
2.1. Príslušenstvo –
alebo ekvivalent
software pre CAD/CAM
2.2. Príslušenstvo Bezkábelový prenos dát, Hedenhain alebo ekvivalent
Obrobková sonda
Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum - Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného
zariadenia
Doprava zariadenia do výrobného areálu zadávateľa až na miesto
3.1. Ďalšie súčasti finálneho osadenia – miesto realizácie
Doprava
3.2. Ďalšie súčasti Umiestnenie a upevnenie zariadenia, spustenie do prevádzky,
Inštalácia
zaškolenie obsluhy
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2.3. Ďalšie požadované podmienky dodávky tovaru:
- dokumentácia ku kúpnej zmluve: Certifikát a Prehlásenie o zhode, Návod k obsluhe v slovenskom jazyku,
Protokol o geometrickej presnosti stroja, Nákres pôdorysu, Revízna správa,
- miestom dodania je: Zigmund šachta 13, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika, doprava
vrátane poistenia,
- termín dodania do 6 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy,
- umiestnenie a upevnenie do príslušných hál na príslušné obsadzovacie miesta a kompletná inštalácia,
- spustenie do prevádzky - uvedenie stojov a technologických zariadení do prevádzky – zaškolenie obsluhy a
údržby v rozsahu min. 3 dni, realizácia všetkých schvaľovacích procesov nevyhnutných na riadnu prevádzku,
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. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Navrhovateľ/uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

4. STANOVENIE CENOVEJ PONUKY ZA PREDMET ZÁKAZKY
4.1. Cena uvedená v návrhu navrhovateľa/uchádzača bude uvedené v Eurách a nesmie byť viazaná na inú
menu. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
4.2. Navrhovaná cena musí byť uvedená pri všetkých jednotlivých častiach predmetu zákazky, musí byť
maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa súvisiacich so očakávaným splnením predmetu
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prieskumu trhu a jeho dodaním do miesta plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v
zmysle zákona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).
4.3. Ak je navrhovateľ/uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• sadzba DPH a výška DPH,
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
4.4. Ak navrhovateľ/uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

5. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY
5.1. Obsah návrhu/ponuky, na ktorom vyhlasovateľ trvá:
5.1.1. Obchodné meno navrhovateľa/uchádzača s uvedením identifikačných údajov (sídlo, IČO, DIČ),
meno štatutárneho orgánu v kúpnej zmluve a v jej prílohách 1 a 2.
5.1.2. Technická špecifikácia tovaru (vyhlasovateľ doporučuje podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy, ktorá bude
zároveň Prílohou č. 1 kúpnej zmluvy). Typové označenie ponúkaného tovaru a opis ponúkaných
častí predmetu zákazky s uvedením všetkých ponúkaných parametrov.
5.1.3. Podrobný rozpočet cenovej ponuky - návrh ceny predmetu zákazky zákazky v požadovanej
štruktúre (vyhlasovateľ doporučuje podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy, ktorá bude zároveň Prílohou č.
2 kúpnej zmluvy).
5.1.4. Jednostranne podpísaný návrh kúpnej zmluvy (akceptuje sa aj elektronická verzia vo formáte *pdf).
5.1.5. Dátum vypracovania cenovej ponuky, meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača alebo ním
poverenej osoby.
5.2. Návrh, ktorý nebude obsahovať uvedené náležitosti vyhlasovateľ odmietne ako nespôsobilý na zahrnutie
do prieskumu trhu. Dokumentácia sa predkladá v slovenskom jazyku, dokumentácia v inom ako slovenskom
jazyku musí byť úradne preložená do slovenského jazyka (s výnimkou českého jazyka).
5.3. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša navrhovateľ bez akéhokoľvek
finančného nároku voči vyhlasovateľovi. Návrhy doručené na adresu vyhlasovateľa sa
navrhovateľom/uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa.
5.4. Pre zostavenie ponuky navrhovateľ/uchádzač môže využiť podklad pripravený vyhlasovateľom vo
formáte *doc a *xls a môže návrh/ponuku spracovať a doručiť prostredníctvom týchto pomôcok. Pomôcky
zadávateľ posiela zároveň s písomnou výzvou (Príloha č. 1, Príloha č. 2).
5.5. Obhliadka miesta realizácie je možná po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou
v pracovných dňoch v čase 8.00-13.00 hod.. Obhliadka miesta realizácie nie je podmienkou na účasť
v prieskume trhu a predloženie ponuky.
5.6. Navrhovateľ/uchádzač musí byť subjektom, ktorý je v čase zadávania a realizácie zákazky oprávnený
dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky (identifikácia prebieha najmä cez informácie verejne uvedené v
obchodnom registri alebo v živnostenskom registri).

6. PREDKLADANIE PONÚK
6.1. Písomné ponuky sú navrhovatelia povinní doručiť poštou, kuriérom, osobne alebo elektronickou
poštou v termíne do 19.02.2020 do 12,00 hod. (SEČ). Návrh musí byť doručený fyzicky/elektronicky do
stanoveného termínu. Pracovná doba vyhlasovateľa je v pracovné dni: 8:00 hod. – 15:00 hod..
6.2. Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne navrhovateľ/uchádzač predkladá návrh v zalepenej obálke s
nasledovnými údajmi:
- adresa pre doručovanie: Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS, Zigmund šachta
13, 96901 Banská Štiavnica,
- identifikačné údaje navrhovateľa (názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie obálky heslom: „Prieskum trhu – NEOTVÁRAŤ“
6.3. Za písomnú ponuku sa považuje aj ponuka podaná elektronicky elektronickou poštou. Adresy pre
komunikáciu ohľadne návrhov a doručovanie elektronickej pošty: 1. projektservis@gmail.com,
akceptované formáty príloh: *doc, *xls, *pdf. Do predmetu správy napísať: Prieskum trhu.
6.4. Celý návrh a tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom
jazyku. Návrh predložený po uplynutí lehoty na jeho predloženie nebude zaradený do hodnotenia.

7. KRITÉRIÁ PRE VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU
7.1. Vyhlasovateľ vyhodnocuje jednotlivé cenové ponuky podľa jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk,
ktorým je „najnižšia cena“.
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7.2. Výsledkom prieskumu trhu je uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej návrh tvorí prílohu tejto výzvy.
Vyhlasovateľ je povinný uzatvoriť zmluvu v súlade s touto výzvou na predkladanie ponúk

a s ponukou úspešného dodávateľa.
7.3. Vyhlasovateľ predpokladá súhlas uchádzača s podmienkami uvedenými v návrhu kúpnej zmluvy a
požaduje predloženie jednostranne podpísaného návrhu kúpnej zmluvy v rámci ponuky.
Banská Štiavnica, 10.02.2020

Roman Rückschloss, v.r.

Prílohy:
Kúpna zmluva
Príloha 1 – Technická špecifikácia tovaru (*doc)
Príloha 2 – Podrobný rozpočet cenovej ponuky (*xls)
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