Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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 obstarávaní“)
1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Michal Kurbel – KOVOMK
Sídlo: Cigeľ 338, 971 01 Cigeľ
IČO: 43246508
DIČ: 1077064164
Kontaktná osoba: PhDr. Blažej Slabý, CSc. - osoba poverená realizáciou VO
 tel. č. kontaktnej osoby: 0918 963 377
 e-mail kontaktnej osoby: bs5262@gmail.com
 adresa kontaktnej osoby: PhDr. Blažej Slabý, CSc., Košariská 207/20, 900 42 Dunajská
Lužná
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.kovomk.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Jednonosníkový mostový žeriav
4. Druh zákazky tovar
5. Hlavné miesto dodania tovaru: Moštenická ulica 2980/4A, 97101 Prievidza.
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky): kompletná dodávka tovaru na základe objednávky odberateľa, platba do 30 dní
odo dňa doručenia faktúry dodávateľa objednávateľovi – túto dobu je možné predĺžiť až do 60
dní, pričom na túto skutočnosť musí odberateľ dodávateľa včas upozorniť. Dodacie podmienky
sú uvedené v bode č. 10.
7. Opis predmetu zákazky: Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy Tabuľka cenovej ponuky „Jednonosníkový mostový žeriav“. Záujemca si môže vyžiadať
editovateľný excel formát tabuľky na e-mail adrese – bs5262@gmail.com.
8. Spoločný slovník obstarávania: 42632000-5 Kovoobrábacie stroje
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: na základe vykonania prieskumu trhu
oslovením minimálne troch dodávateľov a vyhodnotením ich cenových ponúk bola dňa
03.08.2021 stanovená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) ako aritmetický priemer
predložených cenových ponúk v sume 39 050,00 EUR bez DPH.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: dodávka v druhom polroku
2021 až prvom polroku 2022 do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodacích podmienok
podľa objednávky na predmet zákazky. štandardná 2 roky záručná doba a servis do 48 hodín
po nahlásení poruchy. Súčasťou dodávky su: geodetické zameranie, dodávka žeriavu a
odovzdanie príslušnej dokumentácie, montáž na mieste, odskúšanie a sprevádzkovanie na
mieste inštalácie.
11. Podmienky účasti: byť oprávnenou osobou so zápisom v OR SR činnosti oprávňujúcej
dodanie tovaru, ktorý je premetom tejto verejnej súťaže, spoločne s cenovou ponukou uvedenou
Tabuľke cenovej ponuky „Jednonosníkový mostový žeriav“ predložiť čestné vyhlásenie, že
uchádzač nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a že mu nie
v zmysle príslušnej legislatívy v Slovenskej republike zabránené zúčastniť sa verejného
obstarávania.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cenová
ponuka
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.08.2021 do: 14,00 hod
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v nepoškodenej obálke ako doporučenú zásielku poštou,
kuriérom alebo osobne na adresu kontaktnej osoby PhDr. Blažej Slabý, CSc., Košariská 207/20,
900 42 Dunajská Lužná. Dátum a čas osobného doručenia je nevyhnutné vopred dohodnúť na
mobilné číslo 0918 963 377 resp. na e-mail adrese bs5262@gmail.com.
Na obálke cenovej ponuky bude uvedené:
 „Neotvárať“
 Názov zákazky „Jednonosníkový mostový žeriav“
 Názov projektu „Rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti Michal Kurbel
- KOVOMK so sídlom v Prievidzi“.
15. Požadovaný obsah ponuky: cenová ponuka bude obsahovať:
1) Tabuľka cenovej ponuky „Jednonosníkový mostový žeriav“ – v editovateľnom excel
formáte a vo formáte pdf s uvedením:
 cenovej ponuky bez DPH
 dátumu a miesto vypracovania CP,
 názvu a adresy sídla uchádzača,
 mena a priezviska osoby, ktorá ponuku vypracovala,
 podpis osoby, ktorá ponuku vypracovala s otlačkom pečiatky uchádzača.
UPOZORNENIE:
 uchádzač je povinný vyplniť všetky časti k popisu premetu zákazky v Tabuľke cenovej
ponuky uvedením ÁNO alebo NIE, prípadne NERELEVANTNÉ,
 v prípade, že uchádzač v Tabuľke cenovej ponuky vykoná v popise predmetu zákazky
zmeny, tak tieto zmeny osobitne popíše a zdôvodní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo tieto zmeny akceptovať, resp. neakceptovať ak nebudú v súlade s popisom
predmetu zákazky vo výzve na predloženie cenových ponúk.

2) Uchádzač ďalej predloží:
 technický popis, prospekt výrobcu resp. predajcu, informačný leták a pod ponúkaného
prístrojového vybavenia z dôvodu overenia dát uvádzaných v Tabuľke cenovej ponuky
s technickými parametrami ponuky,
 čestné vyhlásenie uchádzača – uchádzač si môže vyžiadať editovateľný formát čestného
vyhlásenia vo word formáte na e-mail adrese- bs5262@gmail.com,
 scan výpisu z OR SR (postačuje vydaný Slovenskou poštou) nie starším ako 7 dni pred
predložením CP.
Kompletná cenová ponuka aj s prílohami bude predložená aj elektronicky na CD alebo USB.
16. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 16.08.2021 o 14,15 hod.
na adrese PhDr. Blažej Slabý, CSc., Košariská 207./20, 900 42 Dunajská Lužná. Otváranie
obálok cenových ponúk je verejné a môže sa ho zúčastniť konateľ resp. konateľom poverený
zástupca uchádzača, ktorý predložil cenovú ponuku. Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa
otvárania obálok cenových ponúk svoju účasť vopred nahlási na mobil kontakt 0918 963 377
alebo e-mail bs5262@gmail.com. Prítomným budú oznámené: názov a sídlo uchádzačov, ktorí
predložili cenovú ponuku a suma ich cenovej ponuky v EUR na dve desatinné miesta bez DPH.
Kontrola plnenia podmienok účasti a vyhodnotenie cenových ponúk sú neverejné.
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy resp. predložené
dokumenty budú nejasné resp. nepostačujúce, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov elektronicky podľa §40, ods.4 písm. a) Zákona o VO.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk najneskôr do 5 dní zašle informáciu
o predložených cenových ponukách a ich vyhodnotení všetkým uchádzačom elektronicky.
Uchádzačom bude poskytnutá doba elektronicky sa do dvoch dní vyjadriť k predloženej
informácii a následne bude úspešnému uchádzačovi vystavená a predložená objednávka na
dodanie tovaru v súlade s podmienkami tejto Výzvy a uvedených skutočností v Tabuľke
cenovej ponuky predloženej víťazným uchádzačom.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: „Rozvoj podnikania
a zvýšenie konkurencieschopnosti Michal Kurbel - KOVOMK so sídlom v Prievidzi“
prijímateľa nenávratnej finančnej dotácie Michal Kurbel – KOVOMK, Cigeľ 338, 971 01
Cigeľ , IČO 43246508 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podľa výzvy PIIMH/DP/2020/11.3-23 v gescii
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, kód
ITMS2014+ 313031APN8.
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 04.087.2021
Prílohy:
Príloha č. 1 Tabuľka cenovej ponuky „Jednonosníkový mostový žeriav“
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 1
Tabuľka cenovej ponuky „Jednonosníkový mostový žeriav“

Michal Kurbel - KOVOMK
97101 Cigeľ 338, okres Prievidza, Slovenská republika

Jednonosníkový mostový
žeriav

Termín dodávky: v druhom polroku 2021
resp. v prvom polroku 2022 do 120 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti dodacích
podmienok podľa Objednávky alebo
objednávky na predmet zákazky. Platba
faktúry do 30 dní odo dňa uvedenia
jednonosníkového mostového žeriavu do
prevádzky. Súčasťou dodávky sú:
geodetické zameranie, dodávka žeriavu a
odovzdanie príslušnej dokumentácie,
montáž na mieste, odskúšanie a
sprevádzkovanie na mieste inštalácie.

Miesto dodávky: Michal Kurbel KOVOMK/ prevádzka: Moštenická ulica
2980/4A, 97101 Prievidza
Nosnosť 10t
Rozsah zdvihu 6 m
Rozpätie 16 400 mm
Rýchlosť pojazdu žeriava 4 - 40 m/min
plynulo (frekvenčným meničom)
Rýchlosť pojazdu mačky 3 - 30 m/min
plynulo (frekvenčným meničom)
Rýchlosť zdvihu - mikrozdvih/hlavný
zdvih 0,7 / 4 m/min dvoustupňovo
(pólovým prepínaním)
Napätie siete 400 V (3-fázový prúd)
Počet mačiek 1

Popis ponuky dodávateľa zákazky. V
prípade, že ponuka dodávateľa spĺňa
uvedenú špecifikáciu postačuje uviesť:
ANO . V prípade, že ponuka obsahuje iný
popis špecifikácie resp. alternatívne
riešenie, je potrebné to stručne popísať. V
prípade, že dodávateľ nemôže splniť
uvedenú požadovanú špecifikáciu, tak
uvedie: NIE.

Typ mačky : lanový kladkostroj.
Celková hmotnosť žeriavu cca. 5 200 kg
Štandardné vybavenie
Žeriavový nosník
Diaľkové a záložné ovládania.
Cena 1 ks v EUR bez DPH. V cene je
zahrnutá aj skúšobná doba 2 roky (24
mesiacov) odo dňa kompletného
odovzdania predmetu zákazky. Nástup
po nahlásení závady do 48 hodín.
Názov a adresa dodávateľa:

Cenovú ponuku vypracoval (meno a priezvisko):

Miesto ......................Dátum .................

Podpis a otlačok pečiatky .......................

Príloha č.2

Čestné vyhlásenie uchádzača
Predmet zákazky:

Jednonosníkový mostový žeriav
Obchodné meno, IČO a sídlo uchádzača:

Ja, ako oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že som podmienkam Výzvy na predkladanie
cenových ponúk a ich prílohám na predmet zákazky „Jednonosníkový mostový žeriav“
porozumel (a) a súhlasím s nimi:
Čestne vyhlasujem, že





všetky doklady a údaje predložené a uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
na ponuke som sa nedohodol s inými konkurentmi a ponuku som vypracoval samostatne,
navrhovanú cenovú ponuku za realizáciu diela a ani podmienky svojej ponuky som
nesprístupnil iným konkurentom,
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

Zároveň čestne vyhlasujem, že som sa nedopustil/a:




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 obstarávateľ preukázať,
v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
obstarávateľ preukázať.

Miesto a dátum:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby /osôb konať v mene uchádzača

Podpis oprávnenej osoby/osôb konať v mene uchádzača:
(Otlačok pečiatky uchádzača)

