VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
k zákazke na dodanie tovaru s názvom: "Robotizované a kolaboratívne zváracie pracovisko
spoločnosti VALTEC, spol.s r.o." pre projekt s názvom: "Robotizované a kolaboratívne zváracie
pracovisko spoločnosti VALTEC, spol.s r.o." kód projektu v ITMS: 313012X481 v rámci výzvy
s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

1. Identifikácia osoby, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných
prostriedkov na dodanie tovaru (ďalej len ako „obstarávateľ“)
Obchodné meno:

VALTEC, spol.s r.o.

Sídlo:

Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

IČO:

36628484

DIČ:

2021860181

IČ DPH:

SK2021860181

Kontaktná osoba: Ing. Peter Valent
Tel. číslo:

+421 905 289 295

E-mail:

valtec@valtec.com

Miesto dodania predmetu zákazky:
LC1: VALTEC, spol.s r.o., adresa: Lieskovská cesta 167/13, LIESKOVEC, parcelné číslo: 1815/20
LC2: VALTEC, spol.s r.o., adresa: Lieskovská cesta 167/13, LIESKOVEC, parcelné číslo: 1815/20
LC3: VALTEC, spol.s r.o., adresa: Lieskovská cesta 169/13, LIESKOVEC, parcelné číslo: 1815/23

2. Predmet zákazky:
Predmetom

zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu s názvom: „"Robotizované a

kolaboratívne zváracie pracovisko spoločnosti VALTEC, spol.s r.o." , kód projektu: 313012X481,
konkrétne ide o zariadenia:
Logický celok č. 1: Robotizované zváracie pracovisko - 1 ks
Logický celok č. 2: Kolaboratívne zváracie pracovisko -1 ks
Logický celok 3: Vertikálny skladovací systém - 1ks
Podrobný opis zákazky je vymedzený v dokumente „Technická špecif ikácia s návrhom CP pre
LC1, LC2 a LC3“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

3. Rozdelenie zákazky:
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na tri časti:
I. časť predmetu zákazky: Logický celok č. 1: Robotizované zváracie pracovisko
II. časť predmetu zákazky: Logický celok č. 2: Kolaboratívne zváracie pracovisko
III. časť predmetu zákazky: Logický celok 3: Vertikálny skladovací systém
3.2 Potenciálny záujemca môže predložiť ponuku na jednu (ktorúkoľvek časť), na dve
(ktorékoľvek časti) alebo na všetky tri časti predmetu zákazky. Predložením ponuk y sa stáva z
potenciálneho záujemcu, uchádzač. Finančný zdroj: Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné
zdroje z Operačného programu Integrovaná inf raštruktúra.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
42662000-4 Zváracie zariadenia
42997300-4 Priemyselné roboty
42965110-2 Systémy skladovania

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky-

1 194 553,34 EUR bez DPH

Logický celok č. 1: Robotizované zváracie pracovisko -

500 526,67 EUR bez DPH

Logický celok č. 2: Kolaboratívne zváracie pracovisko -

525 550,00 EUR bez DPH

Logický celok 3: Vertikálny skladovací systém -

168 476,67 EUR bez DPH

6. Lehota na predkladanie ponúk : 27.04.2021 do 10:00 hod.
7. Podmienky účasti a osobného postavenia:
Prijímateľ vyžaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovnú podmienku účasti osobného postavenia:
záujemca/uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Záujemca/uchádzač môže na preukázanie splnenia stanovenej podmienky účasti predložiť
nasledovné doklady:
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky každého

logického celku na ktorú ponuku

predkladá.
Ak záujemca/uchádzač nepredloží žiaden doklad, splnenie tejto podmienky účasti si bude
overovať prijímateľ v procese vyhodnotenia ponúk pomocou verejne do stupných inf ormácií
uvedených v Obchodnom registri (www.orsr.sk) alebo v Živnostenskom registri (www.zrsr.sk)
Slovenskej republiky, alebo v ekvivalentných registroch Českej republiky, t.j. uchádzač nemusí
predložiť žiaden doklad!
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky, resp. Českej republiky, doklad predkladá v plnom rozsahu
vrátane jeho úradného prekladu do slovenského jaz yka!

8. Spôsob predloženia ponúk:
Ponuku je možné predložiť písomne v elektronickej podobe alebo listinnej podobe najneskôr
do uplynutia lehoty stanovenej v bode 6. tejto Výzvy.
Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe, t.j. f ormou e-mailovej komunikácie zaslaním
ponuky na nasledujúci elektronický kontakt: obstaravanie@ val tec. sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: "Robotizované a kolaboratívne zváracie pracovisko
spoločnosti VALTEC, spol.s r.o. - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky
požadované vo Výzve, prijímateľ žiada predložiť ako súbory (scan originálov/úradne
osvedčených kópií) vo formáte „pdf“.

Ponuku je možné predložiť v listinnej podobe, t.j. poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:
VALTEC spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec.
Pri f yzickom alebo poštovom doručení uchádzač vloží ponuku do samostatného neprehľadného
obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
1. kontaktné miesto a miesto predloženia/doručenia ponuky uvedené v I. bode Výzvy,
2. údaje odosielateľa – uchádzača (názov/obchodné meno, sídlo/adresa),
3. označenie heslom: „Robotizované a kolaboratívne zváracie pracovisko spoločnosti
VALTEC, spol.s r.o. - NEOTVÁRAŤ“.“
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe všetky dokumenty podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, musia byť
predložené v origináli alebo ako osvedčené kópie.
V prípade osobného doručenia ponuky zo strany uchádzača je potrebné ponuku doručovať
počas pracovnej doby v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. V posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do 10:00 hod. Prijímateľ odporúča potencionálnemu uchádzačovi vopred sa inf ormovať o
osobnom doručovaní ponuky na tel. č.: +421 918 760 086. Pri osobnom doručení je povinnosťou
prijímateľa vydať uchádzačovi Potvrdenie o osobnom doručení cenovej ponuky, v ktorom
uvedie dátum, čas a miesto doručenia ponuky.
V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne je rozhodujúci okamih doručenia
(deň a hodina) na kontaktné miesto a miesto predloženia/doručenia ponuky uvedené v I.
bode Výzvy, nie dátum pečiatky odoslania na pošte, či dátum odovzdania na dopravu .

9. Jazyk ponuky:
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, doklady a doklady tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.

10. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.04.2021 o 12:00 hod. Kúpna zmluva bude podpísaná
s uchádzačom, ktorý predložil ponuku s najnižšou ponukovou cenou v EUR bez DPH.

11. Obsah cenovej ponuky:
a) Cenová ponuka uchádzača – vyplnený f ormulár „Technická špecif ikácia s návrhom CP pre
LC1, LC2 a LC3“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Do predmetného tlačiva uchádzač uvedie údaje:
- svoje identif ikačné údaje,
- dobu platnosti cenovej ponuky
- obchodný názov výrobcu,
- typové označenie ponúkaného zariadenia,
- skutočné technické parametre ponúkaného zariadenia (uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť)
- navrhovanú cenu k jednotlivým položkám a celkovú cenu za logický celok (bez DPH, výška
DPH a cena s DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena),

- miesto a dátum vyhotovenia ponuky,
- podpis a pečiatku (v prípade povinnosti používať pečiatku)
b) Čestné vyhlásenie – uchádzač vyplní prílohu č. 2 výzvy. Príloha musí byť podpísaná
oprávnenou osobou/osobami konať v mene uchádzača.
c) V prípade uchádzača, ktorého oprávnenosť dodávať predmet zákazky nie je možné preveriť
z obchodného registra cez verejne dostupné zdroje na internete, predloží tento uchádzač aj
výpis z obchodného registra resp. obdobného registra pre danú krajinu, prostredníctvom
ktorého bude možné túto skutočnosť posúdiť. Požadujem sa úradne overený preklad do
slovenského jazyka.
d) Návrh kúpnej zmluvy pre LC1, LC2 a LC3- vyplnené a podpísané oprávnenou
osobou/osobami konať v mene uchádzača.
e) Vyhlásenie o subdodávateľoch – uchádzač vyplní prílohu č. 6 výzvy. Príloha musí byť
podpísaná oprávnenou osobou/osobami konať v mene uchádzača. Uchádzač predkladá len v
prípade, že časť predmetu obstarávania bude realizovať f ormou subdodávky.

12. Pokyny k uzavretiu zmluvy:
Obstarávateľ neuzavrie kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora a u ktorého nedošlo k overeniu identif ikácie konečných užívateľov výhod podľa
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a tiež ak u jeho subdodávateľov nedošlo k vyššie uvedenému overeniu.
Návrh Kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom tvorí prílohu č. 3 výzvy.
V rámci predkladania ponúk ju uchádzači predkladať nemusia. Na jej podpis bude vyzvaný
úspešný uchádzač.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena na každú časť- logický celok samostatne.
Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu kúpnej zmluvy v cenovej ponuke uchádzača za
príslušný logický celok samostatne.
Pod cenou sa rozumie cena za dodanie časti (logického celku) xxx predmetu zákazky v EUR bez
DPH. xxx = číslo časti (logického celku) predmetu zákazky v intervale od 1 do 3.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky. Všetky ceny
uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a zaokrúhlené na 2
desatinné miesta.
Cena za obstarávaný predmet zákazky, resp. časti – logického celku a musí zahŕňať všetky
náklady spojené s predmetom zákazky. musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiad avky na predmet
zákazky a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú uchádzači vyzvaní na v ysvetlenie
resp. doplnenie cenovej ponuky.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu na príslušnú časť predmetu zákazky –
logický celok. Ostatní uchádzači budú neúspešní.

14. Lehota viazanosti ponúk:
10 mesiacov

15. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky
Prijímateľ odporúča obhliadku miesta dodania predmetu zákazky za účelom overenia a
získania potrebných inf ormácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka
miesta dodania predmetu zákazky je na vlastnom zvážení každého záujemcu/uchádzača.
Obhliadka miesta tykajúceho sa predmetu zákazky sa môže uskutočniť v p racovných dňoch
lehoty na predkladanie ponúk, a to od 8:00 – 12:00 hod. Záujemcovia/uchádzači budú k
obhliadke pripustení jednotlivo po hodine za prísnych bezpečnostných opatrení kvôli šíreniu
nákazy COVID – 19 v krajine, preto je potrebné presný čas dohod núť vopred (telef onicky alebo
e-mailom), minimálne 1 pracovný deň.
Kontaktná osoba prijímateľa pre obhliadku miesta: Mgr. Martin Mihál - výrobno-technický
manažér prevádzky, e-mailová adresa: obstaravanie@valtec.sk, tel. kontakt: +421 918 760 086.
Za prijímateľa sa obhliadky zúčastní osoba vecne a technicky spôsobilá – Mgr. Martin Mihál.
Záujemca/uchádzač, ktorý sa zúčastni obhliadky je povinný na obhliadke potvrdiť svoju účasť
vlastnoručným podpisom v evidencii obhliadok. O obhliadke bude vyhotovená prij ímateľom
zápisnica. V prípade, že v rámci obhliadky budú uchádzačovi poskytnuté inf ormácie mimo
inf ormácií uvedených vo Výzve a jej prílohách, ktoré by mohli tohto záujemcu zvýhodniť oproti
ostatným záujemcom, prijímateľ bude Zápisnicu zverejňovať v prof il e/v mieste zverejnenia
Výzvy. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu/uchádzača.

Lieskovec, dňa 14.04.2021
Ing. Peter Valent, konateľ
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