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Výzva na predkladanie ponúk 
Názov zákazky: „Obstaranie technologického vybavenia pre spracovanie kovových dielcov“ 

 
 
 
 
1. Identifikácia obstarávacej organizácie:  
 
Názov:   Kolonial Košice, a.s. 
Sídlo:   Bačíkova 5, 040 01 Košice 
IČO:   31 711 031 
DIČ:   2020770840 
Zastúpená:  Ing. Slavomír Takáč - podpredseda predstavenstva  
Prevádzka:  Kováčska 38, 044 25 Medzev 
 
(ďalej aj ako „obstarávateľ“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Košiciach, 11.03 2019 
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2. Identifikácia zdrojov financovania zákazky 
 
Zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie a vlastných, resp. úverových zdrojov 
obstarávateľa. 
 
Zákazka je zadávaná v rámci prípravy projektu: Zvýšenie inovačného potenciálu Kolonial Košice, a.s 
 
Bližšia Identifikácia: 
 
Projekt je spolufinancovaný: NFP z Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Kód výzvy: OPVaI – MH/DP/2018/1.2.2-21 
Operačný program: Výskum a inovácie 
Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
Špecifický cieľ: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít 
 v priemysle a službách 
Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Adresa vyhlasovateľa výzvy: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 
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3. Predmet zákazky: 
 
Ide o zákazku na dodanie tovaru. 
Orientačne ide o CPV kód:  42638000-7 – Kovoobrábacie centrá 
    42636000-3 -  Lisy 
 
Predmetom zákazky je obstaranie: 
 

Časť 1: CNC multifunkčného laserového rezacieho stroja – 1ks 
Časť 2: CNC ohraňovacieho lisu vrátane robota – 1ks 

 
Ponúkané zariadenia musia byť nové, žiadna časť vmontovaná do zariadenia nesmie byť použitá alebo 
repasovaná. 
 
Technické požiadavky sú uvedené v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predloženie 
ponuky. Uchádzač v tejto tabuľke vyplní skutočné jednotlivé hodnoty podľa pracovných možností ním 
ponúkaného strojného zariadenia. 
 
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti uvedené vyššie. 
 
Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na jednu časť alebo obidve časti zákazky. 
Každá časť zákazy tvorí jeden logický celok a jeho rozdelenie na menšie časti nie je funkčne 
a technicky uskutočniteľné. 
 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
Ak uchádzač v rámci ponuky predloží aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
zaradené do vyhodnocovania. 
 
4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
 
Miestom dodávky je výrobná prevádzka spoločnosti Kolonial Košice, a.s. Kováčska 38, 044 25 Medzev. 
Termín dodania predmetu zákazky je maximálne 18 týždňov od zaslania objednávky v súlade 
s ustanoveniami kúpnej zmluvy (viď príloha č. 2). 
 
5. Spôsob určenia ceny: 
 
Cena uvedená v ponuke musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky do miesta jej 
dodania (náklady na dopravu, montáž, inštaláciu, spustenie a asistencia pri nábehu výroby, zaškolenie 
obsluhy a pod.), ktorým je výrobná prevádzka spoločnosti Kolonial Košice, a.s. 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 
Uchádzač uvedie za každú časť predmetu zákazky: 

a) cenu bez DPH, 
b) sadzbu DPH a prislúchajúcu hodnotu DPH 
c) celkovú cenu vrátane DPH 

 
V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie nulovú sadzbu a hodnotu DPH. 
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V prípade, že sa uchádzač stane počas realizácie platcom DPH, alebo dôjde k zmene sadzby DPH, 
bude táto pripočítaná k základu dane podľa platných predpisov. 
 
Cenu uvedie uchádzač v rámci prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk Technická špecifikácia 
predmetu zákazky. 
 
6. Podmienky účasti: 
 
Podmienky účasti sú: 
- uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
- ponuka musí byť predložená v stanovenom termíne, 
- obsah ponuky musí zodpovedať podmienkam definovaným v tejto výzve na predloženie ponúk. 
 
7. Požiadavky na ponuku: 
 
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto výzva na predloženie cenovej ponuky a jej 
prílohy. Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. V prípade, ak je originálna 
ponuka v inom než slovenskom alebo českom jazyku, je uchádzač povinný predložiť pôvodný 
dokument, ako aj jeho úradný preklad do slovenského jazyka. 
 
Ponuka musí obsahovať: 
- výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra, ktorým sa 

preukáže, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
Postačuje výtlačok z verejne dostupných zdrojov v rámci SR (https://rpo.statistics.sk/rpo/). 
V prípade uchádzačov, ktorých údaje nie sú verejne dostupné na uvedenom webe, títo sú povinní 
predložiť výpis z príslušného registra vydaného príslušnou národnou autoritou, 

- samostatný popis stroja, jeho hlavných funkcií, podrobnú technickú špecifikáciu ponúkaného 
technologického zariadenia pre danú časť zákazky vrátane popisu jednotlivých komponentov 
a vrátane jednotlivých parametrov súčastí zariadení, 

- vyplnenú tabuľku Technická špecifikácia predmetu zákazky vrátane ocenenia ponúkaného 
zariadenia, tvoriacu prílohu č. 1. 

 
Ponuku možno odvolať, resp. vziať späť, meniť alebo dopĺňať do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. 
 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné ponuku odvolať, t.j. uchádzač je touto 
ponukou viazaný minimálne počas lehoty viazanosti ponúk (viď bod 8). 
 
Predložením svojej ponuky uchádzač akceptuje podmienky spolupráce, ktoré si určil obstarávateľ 
v návrhu kúpnej zmluvy (príloha č. 2) a v tejto výzve. 
 
8. Lehota viazanosti ponúk 
 
Uchádzač je povinný určiť lehotu viazanosti ponuky, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace odo dňa 
jej doručenia obstarávateľovi. 
 
 
 

https://rpo.statistics.sk/rpo/
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9. Zmluva 
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a to za príslušnú časť predmetu zákazky, za ktorú 
bola ponuka uchádza vyhodnotená ako víťazná. 
 
Obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, pokiaľ má tento povinnosť byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, avšak v ňom zapísaný nie je alebo ktorého subdodávatelia majú 
povinnosť zapisovať sa do tohto registra a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  
 
Obstarávateľ overí túto skutočnosť prostredníctvom verejne dostupných zdrojov na 
https://www.rpvs.gov.sk/. 
 
Platnosť zápisu musí trvať minimálne po dobu trvania právneho vzťahu. 
 
V prípade zahraničného uchádzača sa kúpna zmluva uzatvára v slovenskom jazyku a v zmysle 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
 
Zmluva sa nepredkladá ako súčasť ponuky uchádzača. Na uzatvorenie zmluvy vyzve obstarávateľ 
víťazného uchádzača za príslušnú časť predmetu zákazky. 
 
Niektoré podstatné náležitosti kúpnej zmluvy: 
 
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom splnenia odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej 
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom 
pomoci a prijímateľom pomoci, ktorým je obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí kód  
OPVaI – MH/DP/2018/1.2.2-21. 
 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly, auditu a overovania a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, 
kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu zmluvy zo strany víťazného uchádzača (predávajúceho) 
a výsledky administratívnej finančnej kontroly obstarávania zo strany poskytovateľa, ktorú tento 
vykoná v nadväznosti na platnú a účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zmluvy zo zdrojov 
nenávratného finančného príspevku, alebo ak tieto budú zaťažené finančnou korekciou. 
 
Podmienky financovania a ďalšie podmienky súvisiace s dodaním predmetu zákazky sú predmetom 
kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
 
Táto výzva je zverejnená na webovom sídle spoločnosti Kolonial Košice, a.s. a informácia o jej 
zverejnení na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk. 
 

https://www.rpvs.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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10. Komunikácia 
 
Uchádzač komunikuje s obstarávateľom prostredníctvom kontaktnej osoby obstarávateľa 
a to elektronicky (e-mailom) alebo listinne, t.j. doručovaním do sídla spoločnosti Kolonial Košice, a.s. 
 
Kontaktná osoba: Ing. Slavomír Takáč 
Tel.:   00421 904981 480 
e-mail:   takacs@kolonialkosice.sk 
Kontaktná adresa: Bačíkova 5, 040 01 Košice 
 
Komunikácia je možná aj telefonicky, avšak na telefonicky poskytnuté údaje nie je možné sa 
odvolávať, pokiaľ neboli potvrdené aj v písomnej forme. Telefonická komunikácia slúži hlavne 
operatívnym účelom. 
 
11. Lehota, miesto a spôsob na predloženie cenovej ponuky: 
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky: 22.03.2019 do 13.00 hod. 
Podstatné pre posúdenie tejto lehoty sú dátum a čas doručenia cenovej ponuky. 
Cenovú ponuku predkladá uchádzač písomne, a to v listinnej alebo elektronickej forme (e-mailom). 
 
Listinné predloženie cenovej ponuky 
 
Ponuku predkladá uchádzač listinne, t.j. poštou, kuriérom alebo osobne do sídla spoločnosti, t.j. na 
adresu: Kolonial Košice, a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice. 
 
Obsah ponuky je tvorený listinnou dokumentáciou podpísanou a opečiatkovanou štatutárnym 
orgánom uchádzača (alebo zástupcom) na všetkých miestach, kde je v rámci príloh tejto výzvy na toto 
uvedený priestor. 
 
Obsah ponuky predkladá uchádzač v nepriehľadnej a uzatvorenej obálke. 
Na obálku odporúčame uviesť: „Obstaranie technologického vybavenia pre spracovanie kovových 
dielcov“. 
 
Elektronické predloženie cenovej ponuky 
 
Ponuku predkladá uchádzač elektronicky prostredníctvom e-mailu na: 

a) takacs@kolonialkosice.sk alebo 
b) gelenekym@kolonialkosice.sk 

 
Odporúčame, aby uchádzač zaslal ponuku na obidve e-mailové adresy. 

 
Obsah ponuky je tvorený skenmi dokumentácie podpísanej a opečiatkovanej štatutárnym orgánom 
uchádzača (alebo zástupcom) na všetkých miestach, kde je v rámci príloh tejto výzvy na toto uvedený 
priestor. 
 
Do predmetu e-mailu odporúčame uviesť „Obstaranie technologického vybavenia pre spracovanie 
kovových dielcov“. 
 

mailto:takacs@kolonialkosice.sk
mailto:takacs@kolonialkosice.sk
mailto:gelenekym@kolonialkosice.sk
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12. Kritérium vyhodnotenia ponúk 
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena každej časti predmetu 
zákazky v mene EUR bez DPH. Týmto kritériom budú vyhodnotené len tie ponuky za tie časti zákazky, 
ktoré splnili podmienky technickej špecifikácie uvedené v prílohe č. 1. 
 
Obstarávateľ určí konečné poradie uchádzačov porovnaním absolútnej výšky navrhnutých 
ponukových cien v mene EUR bez DPH za príslušné časti zákazky vzostupne (od najnižšej hodnoty po 
najvyššiu). Úspešným uchádzačom je ten, ktorého ponuka predstavuje najnižšiu hodnotu v EUR bez 
DPH za príslušnú časť zákazky. 
 
Obstarávateľ vyhodnocuje jednotlivé časti zákazky osobitne, t.j. každá časť zákazky môže byť úspešná 
v rámci ponuky rôznych uchádzačov. 
 
13. Miesto a čas vyhodnotenia ponúk 
 
Obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu ponúk 22.3.2019 o 14:00 v jeho sídle: Kolonial Košice, a.s. 
Bačíkova 5, 040 01 Košice. 
 
Obstarávateľ je oprávnený neakceptovať a vylúčiť ponuky, resp. ich časti, ktoré nespĺňajú všetky 
požiadavky uvedené v tabuľke prílohy č. 1 pre príslušnú časť zákazky. 
 
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
Obstarávateľ najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, t.j. do 29.03.2019 
písomne oznámi víťaznému uchádzačovi/uchádzačom, že prijíma jeho ponuku a zároveň ho vyzve na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote podľa bodu 15. Pritom špecifikuje konkrétne časti predmetu 
zákazky rámci ktorých uchádzač uspel. 
 
Uchádzačom, ktorí neuspeli, obstarávateľ písomne oznámi, že ich ponuky neboli vyhodnotené ako 
úspešné (víťazné), teda že v rámci tejto výzvy neuspeli a to v rovnakom termíne, ako úspešnému 
uchádzačovi. Pritom špecifikuje konkrétne časti predmetu zákazky. 
 
Obstarávateľ zároveň v rovnakej lehote zverejní na svojom webovom sídle zápisnicu z vyhodnotenia 
výzvy na predkladanie ponúk. 
 
Obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk elektronicky prostredníctvom  
e-mailu uvedeného v rámci prílohy č. 1 Technická špecifikácia predmetu zákazky. 
 
15. Lehota na uzavretie kúpnej zmluvy 
 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis kúpnej zmluvy (príloha č. 2) spolu s prílohami za 
relevantné časti zákazky, ktoré boli vyhodnotené ako úspešné. 
 
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na to, aby došlo 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy bez zbytočných prieťahov. 
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Lehota na uzatvorenie kúpnej zmluvy je 5 pracovných dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia oznámenia úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. 
 
V tejto lehote bude obstarávateľ overovať, či je uchádzač, resp. jeho subdodávatelia (ak relevantné) 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Na tieto účely je uchádzač povinný uviesť všetky 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch. 
 
16. Vyhradené práva obstarávateľa a ďalšie ustanovenia 
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
 

a) zrušiť obstarávanie, ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk, 

b) zrušiť obstarávanie, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie, 

c) v prípade, ak víťazný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavretie kúpnej zmluvy, 
vyzve obstarávateľ na uzavretie kúpnej zmluvy uchádzača, ktorého návrh bol vyhodnotený 
ako ďalší v poradí, 

d) v prípade, ak obstarávateľ nemôže uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu z dôvodu, 
že uchádzač, alebo niektorý z jeho subdodávateľov má povinnosť byť zapísaný v registri 
partnerov avšak tento uchádzač, resp. niektorý zo subdodávateľov nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, vyzve obstarávateľ na uzavretie kúpnej zmluvy uchádzača, 
ktorého návrh bol vyhodnotený ako ďalší v poradí, 

e) v prípade, že víťazný uchádzač, s ktorým vyhlasovateľ uzavrie kúpnu zmluvu stratí v priebehu 
plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, obstarávateľ vyhlási nové obstarávanie, 

f) v prípade, ak víťazný uchádzač odstúpi od uzavretej kúpnej zmluvy, obstarávateľ vyhlási nové 
obstarávanie, 

g) v prípade odstúpenia obstarávateľa od kúpnej zmluvy s víťazným uchádzačom (najmä 
z dôvodu porušenia zmluvných podmienok na strane dodávateľa), vyhlási obstarávateľ nové 
obstarávanie. 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obstarávaní. 

 
Prílohy: 
Príloha 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha 2 – Návrh kúpnej zmluvy vrátane príloh (nepredkladá sa v rámci súťaže na znení zmluvy však 

obstarávateľ trvá) 
 




