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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

(TOVARY) 

 

Predmet zákazky:  

 
Autonómne meracie cobotické pracovisko 

pre meranie priemerov a mikrogeometrií nástrojov 

 

POKYNY PRE POTENCIÁLNYCH DODÁVATEĽOV 
 
 
1.  IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA  

 NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

1.1 Identifikačné údaje 

 Názov:    ANAJ SLOVAKIA s.r.o. 

Sídlo:  Nádražná 329, 015 01 Rajec 

IČO:  36345750 

 V zastúpení:   Zuzana Pekarová, konateľka 
 Adresa hlavnej stránky: www.anaj.sk 
 

1.2 Kontaktné údaje spoločnosti, ktorá zabezpečuje súťaž pre prijímateľa 

Adresa: DJ STAV s.r.o. 

 Kláry Jarunkovej 2 

 974 01 Banská Bystrica 

e-mail:  djstav11@gmail.com  

 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Drugda 

Tel.: +421 948514281 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
 

2. PREDMET ZÁKAZKY 
 
2.1 Názov predmetu zákazky:  Autonómne meracie cobotické pracovisko  

 pre meranie priemerov a mikrogeometrií nástrojov 
 
2.2 Druh zákazky   Zákazka na dodanie tovaru 
 
2.3 Opis predmetu zákazky:  
 

Predmetom zákazky  je Autonómne meracie cobotické pracovisko pre meranie priemerov 
a mikrogeometrií nástrojov, za účelom automatizácie procesu mikrogeometrie a priemerov nástrojov. 

  
 podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY tejto Výzvy 
 
2.4 Finančný limit: 369 666,67 EUR bez DPH 
  

http://www.anaj.sk/
mailto:djstav11@gmail.com
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3.  MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
3.1 Miesto dodania: sídlo Prijímateľa – ANAJ SLOVAKIA s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec 
 
3.2 Termín dodania predmetu zákazky: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
 
4. SPÔSOB URČENIA CENY 
 
4.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
4.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie 

meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe 
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 
4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 
 - Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
 - Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
 - Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 
 
4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie 

som platcom DPH“.  
 

 
5.   PODMIENKY ÚČASTI 
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti: 

 

5.1   Potenciálny dodávateľ  musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
Potenciálny dodávateľ nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí Prijímateľ sám 
v príslušnom registri, v ktorom je potenciálny dodávateľ zapísaný, za podmienky, že ide o verejne 
dostupný register v jazyku slovenskom/českom. Potenciálni dodávatelia so sídlom podnikania v iných 
krajinách ako SR/ČR predložia doklad o oprávnení dodávateľ tovar v pôvodnom jazyku a súčasne 
preložený do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradne overený preklad). 

 
5.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

5.3 Prijímateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru obdobného charakteru ako je zákazka, na ktorú 
potenciálny dodávateľ predkladá ponuku za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky 
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Príloha č. 4 tejto Výzvy. 
V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako 
EUR,  sa pri prepočte inej meny ako EUR použije kurz danej meny, ktorý je zverejnený Európskou 
centrálnou bankou v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk. 
 
Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na požiadanie 
poskytne prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil; potenciálny dodávateľ, ktorý bol 
vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré predbežne 
nahradil čestným vyhlásením; potenciálny dodávateľ doručí doklady prijímateľovi do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej 
lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. 
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6.  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
6.1 Prijímateľ stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 
Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. 

 
6.1 Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej ponuky uvedený 

v Prílohe č. 2 tejto Výzvy, kde bude uvedená výška cenovej ponuky.   
 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
 
Úspešným dodávateľom sa stane potenciálny dodávateľ, ktorý vo svojej ponuke predloží 
najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni potenciálny 
dodávateľ, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez 
DPH, atď. 

 
7. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  
 
 Do 09. 04. 2021 do 13,00 hod.  
 
8. MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK  
 

8.1 Na e-mailovú adresu spoločnosti, ktorá realizuje súťaž: djstav11@gmail.com 

8.2   Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Meracie pracovisko“.  
 
9. OBSAH PONUKY 

 

9.1 Potenciálny dodávateľ predloží v elektronickej ponuke: 
- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií a cenovú ponuku  - Príloha č. 2 tejto Výzvy, 
- vyplnený a podpísaný Návrh Kúpnej zmluvy  Príloha č. 3 tejto Výzvy, 
- zoznam dodávok tovaru obdobného charakteru ako je predmet zákazky, na ktorú hospodársky 

subjekt predkladá ponuku za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov Príloha č. 4 tejto Výzvy 

 
Všetky doklady a dokumenty predložené v ponuke musia byť podpísané štatutárnym orgánom 
potencionálneho dodávateľa, opečiatkované a zoskenované (PDF) odoslané na e-mailovú adresu 
djstav11@gmail.com.  
 
 

10.  JAZYK PONUKY 
 

Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má 
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa 
úradne overený preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

 

11.  ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU 

Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak 

a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, 
b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti Prijímateľ  

pomenuje a odôvodní zrušenie postupu zadávania zákazky). 
 
12. SPÔSOB FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 
12.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra  
 Názov projektu:  Obstaranie inteligentných inovatívnych technológií  
    v spoločnosti ANAJ SLOVAKIA, s.r.o. 

mailto:djstav11@gmail.com
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 Kód projektu v ITMS2014+: 313012W018 
 a  z vlastných zdrojov Prijímateľa. Zmluvnú cenu uhradí Prijímateľ úspešnému dodávateľovi 

bezhotovostným platobným prevodom. Platobné podmienky sú podrobne uvedené v Prílohe č. 3 
NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY.  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša potenciálny 
dodávateľ. Prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku 369 666,67 EUR bez 
DPH.   

  
13. VÝSLEDOK OBSTARÁVANIA 
 
13.1 Výsledkom obstarávania bude uzavretie Kúpnej zmluvy.  
 
13.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 3 NÁVRH 

KÚPNEJ ZMLUVY a Prílohu č. 1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY tejto Výzvy. 
 
14.  OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 
 
14.1  Otváranie ponúk je neverejné. 
 
14.2 V prípade predloženia viac ako jednej ponuky prijímateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenia 
ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  

 
14.3 Prijímateľ požiada dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak 

z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie 
požiadavky na predmet zákazky. Ak dodávateľ v lehote do piatich pracovných dní nedoručí vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa 
záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ 
ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí. 

 
14.4  Všetkým potenciálnym dodávateľom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, bude 

najneskôr do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 

 
 
15.  UZAVRETIE ZMLUVY 
 
15.1  Uzavretá kúpna zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou a s ponukou predloženou úspešným 

dodávateľom. Prijímateľ neuzavrie kúpnu zmluvu, s dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora                
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  
Zároveň je úspešný dodávateľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia povinný uviesť údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť 
zápisu do registra partnerov verejného sektora.   

 Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Kúpna zmluva bude zverejnená až 
po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 
neidentifikoval nedostatky, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. 

 
16. ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly/overenia súvisiaceho s dodávaným 
tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu/overenia a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 
 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a)  Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
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b)  Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby,  

c)  Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  
e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f)   Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR               

a právnymi aktmi EÚ.  

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 09.03.2021 

         

        ............................................................. 
         Zuzana Pekarová 
                  konateľka spoločnosti 

Prílohy: 
 
Príloha č. 1 : OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
Príloha č. 2 : NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA a Cenová ponuka  
Príloha č. 3 : NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY  
Príloha č. 4:  ZOZNAM DODÁVOK TOVARU ZA PREDCHÁDZAJÚCE TRI ROKY OD VYHLÁSENIA   

ZÁKAZKY – tabuľka, vzor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


