
ZTS – ŠPECIÁL, a.s. 
Lieskovec 575/25, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Slovakia 
________________________________________________________________ 

 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

(ďalej len „výzva“) 
 

na predmet zákazky: 
 

vyhotovenie základu pod 

„5-osé CNC frézovacie horizontálne centrum“ 
 
1. Identifikácia obstarávateľa 
 
Sídlo organizácie:   Lieskovec 575/25, 018 41  Dubnica nad Váhom 
Zastúpený:     Ing. Miroslav Sim, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:    Tatra banka a.s. 
IČO:      36 302 511 
DIČ:      2020114624 
IČ DPH:     SK2020114624 
Zapísaná:     v OR Okresného súdu v Trenčíne – oddiel: Sa, vložka č.:  

10089/R 
 

1 A.  Zodpovedná osoba:              Ing. Pavol Blažej 
Telefón:    +421 911 500 146 
Mail:                                                        blazej@ztsspecial.sk       

 
2.  Predmet zákazky 
 Vyhotovenie základu pod 5-osé CNC frézovacie horizontálne centrum 
 
2.1.  Názov predmetu zákazky:  
 

Vyhotovenie základu pod 5-osé CNC frézovacie horizontálne centrum 
 
 
 
2.2.  Opis predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je vyhotovenie základu pod 5-osé CNC frézovacie horizontálne centrum. 
                  
Technická správa – statika predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.  
Ostatné potrebné dokumenty v elektronickej podobe na požiadanie poskytne zodpovedná osoba 
 
 
3.      Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky 
 ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41  Dubnica nad Váhom 
 
3.1.      Miesto dodania predmetu zákazky: 
             ZTS – ŠPECIÁL, a.s., Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 
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3.2.  Lehota dodania predmetu zákazky:  
 Do 6 týždňov od podpisu zmluvy. 
 
4. Zdroj finančných prostriedkov 

 
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obstarávateľa. 

 
 
5. Zmluva 
 
5.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dielo uzatvorená v súlade so 

zákonom č. 513/1991Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
 
 
6. Príprava a obsah ponuky 
 
6.1. Vyhotovenie ponuky 

6.2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
 

6.3. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto 
výzve, môžu byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich úradne osvedčené 
kópie predloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy k nahliadnutiu. 
 

6.4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v 
slovenskom jazyku. 

 
6.5. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli. 
 
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

7.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, 
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej 
ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 
pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 

7.2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH. 

 
7.3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 
 
7.4. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého 

obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. 
 
8. Obsah ponuky 

8.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 
dokumenty podľa bodov 8.2.-8.4. tejto výzvy, vo forme uvedenej v tejto výzve, doplnené 
tak ako je to stanovené v tomto bode výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie 
vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto výzvy, je však 
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oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených v tejto 
výzve.  
 

8.2. Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorým je živnostenské oprávnenie 
alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra alebo iné než 
živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 

 
8.3. Minimálne tri referencie z realizácie takýchto alebo obdobných stavieb. 
 
8.4. Cenová ponuka ktorá bude obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 
9. Podmienky predkladania cenovej ponuky  
 
9.1. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky 
doručené na adresu obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania. 

 
9.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

 
9.3. Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie 

uskutočňovať stavebné práce a ktorej obstarávateľ zaslal výzvu na predloženie cenovej 
ponuky. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto 
osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia 
a takáto ponuka bude neotvorená vrátená odosielateľovi alebo predkladateľovi. Uchádzač 
môže predložiť iba jednu ponuku. 

 
9.4. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo 

hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné 
jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 

 
10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 
10.1. Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľ stanovil do 27.3.2019 do 11:00 hod. miestneho 

času. Otváranie ponúk je stanovené na 27.3..2019 o 12:30 hod. Otváranie ponúk je 
neverejné.  
 

10.2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu: 
             blazej@ztsspecial.sk 
 
10.3. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie ponúk 

na adresu pre doručovanie (bod 1A.).  
 
10.4. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi 

neotvorená. 
 
10.5. Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na 

predkladanie ponúk.  
 
11. Lehota viazanosti cenovej ponuky 
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11.1. Lehota viazanosti ponúk obstarávateľ stanovil do 30.6.2020 
 
11.2. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 

plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 
stanovenej obstarávateľom. 

 
12. Označenie ponuky 

 
12.1. V prípade doručenia ponuky e-mailom uchádzač uvedie do predmetu: „5 osé CNC  

centrum“ 
 

12.2. V prípade osobného doručenia ponuky na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1A 
uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale 
ponuky treba uviesť nasledovné údaje:   
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, 
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“, 

          „5 osé CNC centrum“ 
- adresa kontaktnej osoby 

 
13. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov 
 
13.1. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

najnižšia cena v EUR bez DPH 
 

13.2. Pravidlo uplatnenia kritéria: 
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu na celý predmet zákazky.  

 
13.3. Oznámenie výsledkov   

Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku 
posúdenia ním predloženej ponuky.   

 
13.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  
 
 
14. Obchodné podmienky 

Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe 
Zmluvy o dielo,  ktorá bude výsledkom zadávania zákazky medzi  uchádzačom a 
obstarávateľom.  Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a s 
ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

 
 

V Dubnici nad Váhom, 16.3.2020 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Technická správa - statika 
 

 
          


