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1  POKYNY PRE POTENCIÁLNYCH DODÁVATEĽOV   

 
Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

 
1 Identifikácia zadávateľa/vyhlasovateľa  

Názov organizácie: ESKol s.r.o. 
Sídlo:  Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča 

Zapísaná:  v OR Okresného súdu Košice, Oddiel: Sro Vložka číslo: 36430/V 
IČO:   47918900 
DIČ:   2024149270 
IČ DPH:  SK2024149270 
Web stránka:    www.eskol.sk    

 
Kontaktná osoba pre predmet prieskumu trhu:    

     Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ spoločnosti   
     Email:  a.kolecanyi@eskol.sk      
     Mobil:  +421 (0)915 922 388 

 

Druh hlavný predmet činnosti zadávateľa(vyhlasovateľa) prieskumu trhu:   

Hlavný predmet ekonomickej činnosti:   16.23 Výroba ostatná stavebno-stolárska a tesárska 

Predmet pre realizáciu ŽoNFP:                 16.23 Výroba ostatná stavebno-stolárska a tesárska 

 
Časť II. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

2 Predmet zákazky  

2.1 Názov predmetu zákazky:   

Logický celok pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti ESKol 

2.2 Kódy CPV:  42642100-9  Obrábacie stroje na drevo 

3 Komplexnosť dodávky 

3.1 Zadávateľ/Vyhlasovateľ predkladá písomnú výzvu na predloženie cenových ponúk potenciálnym záujemcom na celý 
zamýšľaný predmet zákazky, keďže sa jedná o obstaranie jedného, logického celku, zákazka z tohto dôvodu nie je 
delená, tvorí jeden prirodzene nedeliteľný celok, ktorý je podrobne definovaný v bode B1. Opis predmetu zákazky – 
prieskumu trhu.    

Zadávateľ/Vyhlasovateľ realizuje prieskum trhu, ako  zákazku vyhlásenú osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 
50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru v znení aktuálne platnej Príručky k procesom verejného 
obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
v gescii MH SR(verzia 3.3), ako aj v chronológii s metodikou Centrálneho koordinačného orgánu(CKO), hlavne v znení 
MP CKO č.12, verzia 8, nasledovne:  

a) Zverejnením výzvy na portáli:   www.partnerskadohoda.sk  konkrétne na linku: 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-50-000-eur-od-31102020-pre-tovary/ 

b) Zverejnením výzvy na portáli:  http://eskol.sk/eurodotacie/  

c) Na základe priamej komunikácie s potenciálnymi dodávateľmi, ktorým zadávateľ zaslal výzvu na predloženie ponuky 
so špecifikáciou predmetu zákazky a všetkými prílohami výzvy na možnosť vypracovania a predloženia ponuky. 
Potenciálny dodávateľ bude mať na základe požadovanej podrobnej špecifikácie definovanej zadávateľom v bode 
B1. Opis predmetu zákazky – prieskumu trhu  jasnú predstavu o technických nárokoch zadávateľa a následne vie 
navrhnúť najoptimálnejšie riešenie. Komunikácia s potenciálnym dodávateľom bude realizovaná zaslaním písomnej 

výzvy a podmienok prieskumu trhu na predloženie cenovej ponuky, ktorú zašle zadávateľ preferovane 
prostredníctvom emailu, alebo pošty, kuriérom, resp. osobne doručí potenciálnym záujemcom. K úplným 
podkladom na vypracovanie ponuky sa vedia potenciálni uchádzači/dodávatelia nepretržite dostať na uvedených 
portáloch, kde sú podklady voľne dostupné. 

3.2 Vyhlasovateľ chce požiadať uchádzačov, potenciálnych dodávateľov, v prípade, že im to dovoľuje ich technická, 
odborná a obchodná zdatnosť o nacenenie predmetu zákazky.  

4 Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný spoločnosťou ESKol s.r.o. 
na základe úspešnosti podanej žiadosti o NFP, ktorú predložil zadávateľ zákazky.  

5 Zmluva 

5.1 Výsledkom zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru z nenávratného finančného príspevku - prieskumu trhu - bude kúpna zmluva podľa ustanovenia §409 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov a neskorších predpisov. Zmluva bude 
uzatvorená iba s vybraným dodávateľom – víťazom prieskumu trhu. 

http://www.eskol.sk/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakazky-v-hodnote-nad-50-000-eur-od-31102020-pre-tovary/
http://eskol.sk/eurodotacie/
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5.2 Platobné podmienky zmluvy – zákazky: Vyhlasovateľ/kupujúci zaplatí úspešnému uchádzačovi/predávajúcemu za tovar, 
ktorý je predmetom tejto zmluvy viacerými platbami a to v nasledovnej chronológii: 

a) Zálohu na tovar vo výške 50 % z dohodnutej ceny dodávky, po obdržaní záväznej objednávky Predávajúcim od 
Kupujúceho. Termín obdržania záväznej objednávky nesmie byť neskôr, ako 7 dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy. 
Zálohu vyhlasovateľ uhradí bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vo faktúre vystavenej 
predávajúcim so splatnosťou 30 dní.  

b) Hodnotu tovaru vo výške 40 % z dohodnutej ceny dodávky po ukončení výroby predmetu zmluvy, čo predstavuje, 
že predmet zmluvy je pripravený na expedovanie u predávajúceho na miesto určenia kupujúcim/vyhlasovateľom, 
explicitne uvedené zmluve. Uvedenú hodnotu vyhlasovateľ/kupujúci uhradí bezhotovostným prevodom na účet 
predávajúceho uvedený vo faktúre vystavenej predávajúcim so splatnosťou 30 dní.  

c) Zostávajúcu hodnotu predmetu zmluvy, 10 % z dohodnutej ceny doplatí vyhlasovateľ/kupujúci, predávajúcemu 
na základe konečnej faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy. Súčasťou tejto 
dohodnutej platby je aj testovacia prevádzka, zaškolenie určeného personálu zo strany vyhlasovateľa/ kupujúceho 
a preberacieho protokolu potvrdeného obidvoma zmluvnými stranami. Súčasťou je aj úhrada dane z pridanej 
hodnoty (DPH). 

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie dodávky 
predmetu zmluvy. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká predávajúcemu dňom podpísania preberacieho protokolu k 
tovaru.  

Lehota splatnosti konečnej faktúry je 45 dní od jej doručenia vyhlasovateľovi/ kupujúcemu. 

5.3 Predpokladaná hodnota zákazky: Na základe zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 v aktuálnom znení, tiež 
realizovaného prieskumu trhu pre určenie výšky oprávnených nákladov pre uvedený projektový zámer, realizoval 
vyhlasovateľ prieskum trhu, ktorý určil hodnotu zákazky na cenu 419.043,67.- EUR bez DPH. V zmysle Príručky k 
procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, vydanej Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Integrovaná 
infraštruktúra(verzia 3.3, 18. november 2020),  kapitoly 4.4.3 „Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných 
osobou, ktorej poskytne SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP s ohľadom na MP CKO č. 12“, v bode 4. je 
uvedené: „V prípade zákaziek tohto typu nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu 
zákazky, ale rozhodujúce je, aby zmluva, ktorá je uzatvorená s úspešným dodávateľom, bola vo finančnom limite, ktorý 
je spojený s možnosťou uplatnenia postupu podľa kapitoly 4.4 tejto príručky“ (kapitola 4.4 Zákazky vyhlásené  osobou, 
ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 
a poskytnutie služieb z NFP). Vyhlasovateľ na základe uvedených skutočností  stanovil uvedenú hodnotu na základe 
prieskumu trhu, ktorý bol, realizovaný pre definovanie oprávnených nákladov v projektovej žiadosti definovaných. 

6 Miesto a lehota dodania 

6.1 Miesto dodania: Výrobno-prevádzková budova zadávateľa prieskumu trhu umiestnená na adrese Levočská ulica č. 526 
v obci Harichovce.  

6.2 NUTS kód:        SK042 

6.3 Lehota dodania - trvanie zmluvy: Dodanie tovaru v termíne najneskôr do sedemnástich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti kúpnej zmluvy, t.j. dňom obdržania záväznej objednávky vystavenej zadávateľom(kupujúcim) pre víťazného 
uchádzača(predávajúceho/dodávateľa). 

7 Platnosť ponuky 

7.1  Ponuky ostávajú platné počas trvania lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 30.09.2021, resp. do podpisu kúpnej zmluvy 
s víťazným potenciálnymi dodávateľom. 

ČASŤ III. - DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

8 Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a potenciálnymi dodávateľmi 

8.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie(ďalej len „informácie“) medzi vyhlasovateľom a potenciálnymi 
dodávateľmi sa zo strany vyhlasovateľa bude realizovať emailovou komunikáciou, ktorú vyhlasovateľ uprednostňuje 
z dôvodu hospodárnosti a časového hľadiska. Komunikácia sa môže uskutočňovať aj telefonicky, ale má iba 
informatívny charakter, pre trvalé zachytenie informácie je pre obidve strany(potenciálny dodávateľ a vyhlasovateľ) 
záväzná iba písomná komunikácia(napr. email). 

9 Vysvetľovanie podmienok 

9.1 V prípade potreby objasniť údaje, môže ktorýkoľvek z potenciálnych dodávateľov podľa bodu 8 požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby podľa bodu 1. Požiadavka o vysvetlenie musí byť podaná v písomnej 
forme(email). Vysvetlenia požiadaviek, ktoré boli včas doručené sa preukázateľne bezodkladne oznámia všetkým 
potenciálnym dodávateľom, ktorým boli poskytnuté tieto podklady k prieskumu trhu(výzva na predloženie ponuky), 
alebo potenciálnym dodávateľom, ktorý sú známi najneskôr však do 3 pracovných dní od prijatia žiadosti o vysvetlenie. 
Samozrejme uvedené vysvetlenie bude zverejnené aj na portáli -  stránke vyhlasovateľa, kde je výzva zverejnená, aby 
bolo dostupné všetkým potenciálnym záujemcom o predloženie ponuky.  



     Projekt: Podpora inteligentných inovácií výrobného postupu spoločnosti ESKol       
                          

Zákazka  vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov                          Strana 4 z 14 

9.2 Vyhlasovateľ môže vo výnimočných prípadoch doplniť informácie uvedené v týchto podmienkach prieskumu trhu – 
výzve na predloženie ponuky, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym potenciálnym dodávateľom pre 
dodržanie princípu nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a taktiež ich zverejní na portáli, kde 
je výzva uverejnená. 

10 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

10.1 Obhliadka miesta dodania a plnenia predmetu zákazky nie je potrebná a neuskutoční sa. Vyhlasovateľ podal jasné 
vysvetlene miesta a predmetu obstarania v bode B1. Opis predmetu zákazky – prieskumu trhu. 

ČASŤ IV. PRÍPRAVA PONUKY  

11 Jazyk ponuky 

11.1 Doklady a dokumenty predložené v ponuke musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

11.2 Ak ponuku predkladá potenciálny dodávateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady 
a dokumenty tvoriace súčasť ponuky v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka 
(nevyžaduje sa úradný preklad – Príručka k procesom VO  OP II v gescii MH SR verzia 3.3, kapitola 4.4.3, bod 12). To 
sa netýka dokladov predložených v ponuke potenciálneho dodávateľa, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 

 

12 Vypracovanie ponuky  

12.1 Predmet zákazky predstavuje jeden logický celok, prirodzene nedeliteľný, takže ponuka bude predložená na celý 
predmet zákazky.  

12.2 Zadávateľ – vyhlasovateľ, chce požiadať potenciálnych dodávateľov, ak im to dovoľuje ich technická a obchodná 
zdatnosť, o nacenenie predmetu zákazky. Táto podmienka je striktnou a povedie k tomu, že v prípade neocenenia 
celého logického celku, nebude ponuka potenciálneho dodávateľa vyhodnotená. 

13 Vyhotovenie ponuky 

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Akékoľvek vsuvky medzi 
riadky, vymazania alebo prepísania (dodatočné záznamy a opravy) musia byť parafované osobou podpisujúcou ponuku. 

13.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené podľa požiadaviek uvedených v bode 11 
týchto podkladov, pokiaľ nie je vyslovene určené inak, vo forme naskenovaných dokumentov, tlačív doručených na 
emailovú adresu uvedenú v bode 16.1. 

13.3 V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje predloženie zoznamu všetkých členov skupiny dodávateľov s uvedením ich 
kompletných identifikačných údajov v zmysle Prílohy č.1 týchto podkladov a uvedením, ktorý člen skupiny je oprávnený 

konať a prijímať akékoľvek rozhodnutia v rámci predmetného VO za skupinu. 

13.4 Všetky výdavky, spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky, znáša výhradne uchádzač bez 
finančného nároku voči zadávateľovi/vyhlasovateľovi prieskumu trhu. 

14 Obsah ponuky 

14.1 Ponuka predložená potenciálnym dodávateľom musí obsahovať:  

14.1.1 Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo 
miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla, emailu. Nezáväzný vzor tlačiva je v Príloha 
č.1 s údajmi, ktoré by malo tlačivo minimálne obsahovať. Tlačivo identifikácie uchádzača predložené 
v ponuke, bude vyplnené, podpísané oprávnenou osobou, opatrené pečiatkou, ak ju uchádzač používa a bude 
súčasťou ponuky, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.1.2 Fotokópiu oprávnenia dodávať tovar  - Potenciálny dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Potenciálny dodávateľ splnenie danej podmienky doloží skenom kópie výpisu z obchodného registra, alebo 
skenom kópie výpisu zo živnostenského registra, alebo potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych 
subjektov,(sken kópie), alebo skenom kópie obdobného dokladu, z ktorého je identifikovateľné, že potenciálny 
dodávateľ má v predmete činností oprávnenie dodávať tovar v zmysle predmetu zákazky a je teda 
oprávneným poskytnúť plnenie predmetu prieskumu trhu; 

14.1.3 Návrh na plnenie kritéria, určený na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.1 Kritéria na hodnotenie ponúk 
a pravidlá ich uplatnenia. Vyhlasovateľ uviedol nezáväzný vzor tlačiva v Prílohe č.2 týchto podmienok, 
s údajmi, ktoré by malo tlačivo obsahovať. Tlačivo predložené v ponuke, bude podpísané oprávnenou osobou, 
opatrené pečiatkou, ak ju potenciálny dodávateľ používa a bude súčasťou ponuky, ako naskenovaný 
dokument originálu. 

14.1.4 Podpísaný návrh zmluvy spolu s prílohami v 1 (slovom: jednom vyhotovení) origináli, podpísaný 
potenciálnym dodávateľom, s vyplneným dátumom, podpisom po prípade pečiatkou, ak ju potenciálny 
dodávateľ používa, ktorý: 

• Nie je v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami uvedenými zadávateľom zákazky 
uvedených  v záväznom(nemennom) návrhu zmluvných podmienok, 

• Nebude obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti zadávateľovi zákazky v rozpore so 
stanovenými podmienkami, 
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• Nie je v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami, alebo  

• Nebude mať za následok zvýšené náklady zadávateľa zákazky, ktoré on nemohol predpokladať, 

pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené potenciálnym dodávateľom zadávateľ  nebude 
akceptovať. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 ku zmluve – Podrobný rozpočet – podľa návrhu 
zadávateľa zákazky, tiež podpísaný potenciálnym dodávateľom, s vyplneným dátumom, podpisom 
a pečiatkou, ak ju používa a predložený v ponuke ako naskenovaný dokument originálu. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov 
ku kúpnej zmluve – podľa návrhu zadávateľa zákazky, tiež podpísaná potenciálnym dodávateľom, 
s vyplneným dátumom, podpisom a pečiatkou, ak ju používa a predložená v ponuke ako naskenovaný 
dokument originálu. Príloha č.2 k zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov, bude predmetom 
posúdenia z hľadiska splnenia požiadaviek zadávateľa na predmet zákazky. Návrh záväzných zmluvných 
podmienok tvorí súčasť tejto výzvy na predloženie ponuky (Príloha č. 3). 

14.1.5 Prospektový, alebo katalógový list alebo fotografie tovarov – technologického  (logického) celku, 
ktorý predkladá potenciálny dodávateľ do prieskumu trhu. Predložené katalógové listy, príp. prospektový 
materiál – tieto materiály vyhlasovateľ požaduje pre vizuálne zobrazenie tovaru na predloženom 
dokumente, teda zobrazený tovar, musí súhlasiť s vizuálnym obrazom potenciálne dodávaného 
zariadenia, aj keď by zobrazený produkt bol iného typového zaradenia, lebo presné technické parametre 
zariadenia budú definované v technickej špecifikácii, ktorú predkladá uchádzač v ponuke podľa Prílohy č.2 ku 
zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov, ako naskenovaný dokument originálu. 

14.2 Ponuka potenciálneho dodávateľa, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti ponuky vyžadované zadávateľom 
v tomto prieskume trhu nebude vyhodnocovaná. 

15 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

15.2 Uchádzačom - potenciálnym dodávateľom bude navrhovaná zmluvná cena vyjadrená v EUR.  

15.3 Ak je potenciálny dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

15.3.4 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

15.3.5 výška a sadzba DPH, 

15.3.6 navrhovaná zmluvná cena + výška DPH. 

15.4 Ak potenciálny dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní. 

ČASŤ V. PREDKLADANIE PONÚK 

16 Spôsob a termín predloženia ponuky 

16.1 Emailom na adresu a.kolecanyi@eskol.sk alebo eskol@eskol.sk  

16.2 Každý potenciálny dodávateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka predložená v rozpore s týmto ustanovením 
bude zo zadávania zákazky vylúčená. 

17 Lehota na predkladanie ponúk 

17.1 Ponuky je potrebné elektronicky zaslať na emailovú adresu a.kolecanyi@eskol.sk alebo eskol@eskol.sk v lehote do dňa 
12.03.2021 do 10:00 hodiny. 

17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, nebude vyhodnocovaná. Tento 
postup je určený z dôvodu následného vyhodnotenia prieskumu trhu, ktoré prebehne v ten istý deň, ako budú ponuky 
doručené. 

17.3 Čas vyhodnocovania ponúk: dňa 12.03.2021 o 11:00 hodine, na adresa ESKol s.r.o., Michala Hlavačka 30 v Levoči. 
Hodnotenie ponúk prieskumu trhu je neverejné.  

18 Označenie ponuky 

18.1 Uchádzač uvedie do predmetu emailu: INTELIGENTNÉ INOVÁCIE  – ESKol 

19 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

19.1 Potenciálny dodávateľ môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk podľa bodu 17.1. 

19.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 
potenciálneho dodávateľa, zaslanej prostredníctvom emailu podľa bodu 16.1 zadávateľovi a zaslaním novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1. 

20 Preskúmanie ponúk 

20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
20.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 14 Obsah ponuky, 

mailto:a.kolecanyi@eskol.sk
mailto:eskol@eskol.sk
mailto:a.kolecanyi@eskol.sk
mailto:eskol@eskol.sk
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20.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve(týchto podkladoch). 

20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými 

požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky potenciálnych dodávateľov budú z prieskumu trhu vylúčené. 

20.3 Potenciálny dodávateľ bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

Časť VI. VYHODNOTENIE PREDLOŽENÝCH CENOVÝCH PONÚK 

21 Hodnotenie ponúk 

21.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v časti  A.1 Kritériá na hodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia – cena bez DPH za logický celok(predmet zákazky). 

21.2 Predložené cenové ponuky, získané v rámci prieskumu trhu zadávateľ zahrnie do vyhodnotenia len za predpokladu, že 
ich obsah zodpovedá špecifikácii predmetu zákazky, ktorá bola predmetom prieskumu trhu, t.j. parametrom špecifikácie 
(požiadaviek) logického celku stanovených zadávateľom a obsah ponúk zodpovedá podmienkam definovaným v 
podmienkach zákazky – výzve na predloženie cenových ponúk a jej príloh. 

ČASŤ VII. UZAVRETIE ZMLUVY 

22    Oznámenie o úspešnosti ponuky 

22.1 Každému potenciálnemu dodávateľovi, ktorého ponuka bude vyhodnocovaná, bude bezodkladne po vyhodnotení 
ponúk odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

22.2  Úspešnému potenciálnemu dodávateľovi zadávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému potenciálnemu 
dodávateľovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma, spolu s identifikáciou úspešného dodávateľa a informáciou o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky. 

22.3 Oznámenie bude tlmočené elektronickou formou(emailom). 

23 Uzavretie zmluvy 

23.1 Zmluva k dodávke bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. 

23.2 Úspešný uchádzač, bude po vyhodnotení zákazky, vyzvaný na zaslanie požadovaného počtu zmlúv v listinnej podobe, 
tak ako to definujú ustanovenia zmluvy, ktorú bude víťazný uchádzač s vyhlasovateľom obstarania uzatvárať.  

23.3 Vyhlasovateľ po obdržaní originálov zmlúv od víťazného uchádzača predloží dokumentáciu z procesu obstarania na 
kontrolu riadiacemu orgánu(RO), respektíve sprostredkovateľskému orgánu (SO). Za týmto účelom, pred predložením 
dokumentácie z obstarávania, zadávateľ písomne požiada RO, resp. SO o vykonanie druhej ex-ante kontroly (t.j. 
kontroly pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom).  

23.4 V prípade odsúhlasenia procesu obstarania zo strany RO, resp. SO, bude podpísaná, teda uzatvorená zmluva s 
úspešným uchádzačom. Uchádzač sa však zaväzuje, akceptovať rozhodnutie kontroly, teda vyhodnotenie procesu 
obstarania kontrolným orgánom, vo všetkých jej atribútoch. To predstavuje súhlas uchádzača s implementáciou 
odporúčaní, ktoré boli definované v správe z kontroly VO kontrolným orgánom, alebo iným, obdobným materiálom 
predstavujúcim výstupy z kontroly realizovanej SO/RO.  Implementácia odporúčaní SO/RO sa bude riešiť uzatvorením 
dodatku, resp. inou úpravou, ktorou sa dosiahne involvovanie odporúčaní SO/RO do VO, teda uchádzač prijme 
navrhnuté zmeny a doplnky definované kontrolným orgánom.  

A.1  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  

1. Kritériá výberu ponuky:  Najnižšia cena za logický celok(predmet zákazky) bez DPH;   

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria: Celková cena zákazky v EUR bez DPH, v prípade, že potenciálny 
dodávateľ nie je platcom DPH, celková cena časti zákazky. 

2.1. Úspešný uchádzač - potenciálny dodávateľ, bude určený podľa hodnoty navrhnutej celkovej ceny predmetu 
zákazky v EUR bez DPH, uvedenej v jednotlivých ponukách ako navrhovaná zmluvná cena, v prípade, že uchádzač 
nie je platcom DPH podľa hodnoty navrhnutej ako celková cena predmetu zákazky. To znamená, že úspešný bude 
ten uchádzač, ktorý navrhol za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

2.2. Podľa určených pravidiel sa zoradia ponuky uchádzačov podľa ponúkaných celkových cien za predmet zákazky 
od najnižšej ponúkanej ceny (1 bod) po najvyššiu (n bodov), kde n = počet hodnotených ponúk. 

2.3. Podľa pridelených bodov bude zostavené celkové poradie tak, že na 1. mieste sa umiestni ponuka s najnižším 
počtom pridelených bodov. Ďalšie ponuky sa umiestnia na nasledujúcich miestach podľa narastajúceho počtu 
pridelených bodov. 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - PRIESKUMU TRHU 

Spoločnosť ESKol s.r.o. bola založená v roku 2014 Ing. Adriánom Kolečanyim. Výrobná hala a administratívne 

priestory(kancelárie) sa nachádzajú na Levočskej ulici č 526/150 v obci Harichovce medzi mestami Levoča a Spišská Nová 

Ves, kde firma produkuje hlavne prefabrikované konštrukčné prvky (drevené väzníky) spájané kovovými spojkami s 

prelisovanými hrotmi. Uvedené konštrukcie slúžia na prekrytie rôznych objektov -  hál, občianskych budov, rodinných domov, 

prístavieb, nadstavieb, altánkov a pod. Ako podpornú činnosť svojho výrobného programu spoločnosť realizuje poradenstvo 

v oblasti statiky a projekcie. Základným predpokladom pre efektívnu realizáciu výroby je bezchybná projektová 

dokumentácia, ktorá zabezpečí plnohodnotné vstupné dáta pre zákazkovú výrobu. Snahou našej spoločnosti je uspokojenie 

potrieb zákazníka, mnohokrát aj cez nutnosť dotvorenia jeho projektu, tak aby sa predišlo všetkým potenciálnym problémom 

ešte pred samotnou výrobou produktu. Cieľom práce spoločnosti ESKol je pomoc pri realizácii kvalitných konštrukcií krovov, 

rýchle riešenie problémov a plnohodnotný obchodný vzťah, ktorý vedie k obojstrannej spokojnosti, v zmysle motta: „MORE 

FOR LESS“, čo znamená, že v ESKole vždy dostanete viac za menej. 

Firma ESKol, s.r.o., sa na základe získania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu cez Operačný program 

Integrovaná infraštruktúra1, Prioritnú os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 9.5 Rast výskumno-

vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách cez schému štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického 

transferu v znení dodatku 3 s kódom výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 pre projekt "Podpora inteligentných inovácií 

v spoločnosti ESKol", ktorého poskytovateľom je MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program 

Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „SO“ alebo ,,MH SR“) konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, realizuje výzvu na 

predloženie cenovej ponuky.  

 

ZÁKLADNÝ POPIS LOGICKÉHO CELKU A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY  

Náš projektový zámer rieši slabú stránku vybraného výrobného procesu v produkčnom postupe, slabého miesta výrobného 

postupu a jeho realizáciou sa prispeje k inovácii technicko-výrobnej vyspelosti spoločnosti. Nákup požadovaného 

technologického uzla vo vzájomnej synergii s existujúcim technologickým vybavením zabezpečí podporu výroby zo strany 

zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti. Inovácia procesu výroby povedie v synergii k minimalizácii manuálneho zásahu 

pracovnej sily v tomto výrobnom postupe, posunie kvalitatívnu úroveň vyrábaných produktov, ktorú dosiahneme cez 

významnú inteligentnú inováciu produkčného procesu. Predmetný – definovaný výrobný úkon, ktorý chceme pomocou 

projektového zámeru  automatizovať, dnes realizujme v niekoľkých samostatných, manuálnych, aplikačných krokoch, čo 

prináša výrobné obmedzenia, ako nepodarkovosť, neefektívnosť, náročnosť a aj nepresnosť výstupného produktu.    

 HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU – PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ  

Hlavná aktivita projektu bude naplnená prostredníctvom nákupu nasledovného technologického uzlu, ktorý je špecifikovaný 

nasledovne: 

 

ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANÉHO LOGICKÉHO CELKU: 

 

LOGICKÝ CELOK 1  – Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu procesu spájania drevených 
nosníkov lisovaním 

Technologický uzol pre inteligentnú inováciu, by mal predstavovať zastrešenie vybraných častí výrobného cyklu, a to vo 

forme zautomatizovania výrobného procesu spájania drevených nosníkov lisovaním, pod ktorým možno rozumieť 

automatické vytvorenie formy(šablóny) v nastavení pozície uchytenia jednotlivých nosníkov, ktoré zabezpečí zafixovanie 

dielov navzájom určenými styčnými plochami. Miesta spojenia jednotlivých dielov budú identifikované na pracovnom stole 

lisu na báze lasera, pomocou dátovej vety z produkčnej dokumentácie a následne budú spoje automaticky zalisované 

styčníkovými doskami s prelisovanými hrotmi, ktoré zabezpečia požadovanú pevnosť spoja a vytvorenie finálneho produktu. 

Uvedeným postupom sa automatickým lisovaním pospája celý prefabrikovaný diel, ako časť budúcej opornej konštrukcie 

strechy – krovu. Zariadenie bude teda predstavovať prepojenie niekoľkých krokov výrobného procesu, ktoré dnes 

realizujeme pomocou manuálnych operácií, v jednom inovatívne inteligentnom zariadení, ktoré by všetky ďalej definované 

operácie vykonávalo automaticky s minimálnym zásahom ľudského operátora.  

Požadovaný výrobný postup procesu lisovania sa začne automatickým vytvorením formy  - šablóny pre umiestnenie a 

uchytenie jednotlivých drevených nosníkov, ktoré po lisovaní vytvárajú požadovaný prefabrikovaný diel konštrukcie väzníka 

strechy. Po plneautomatickom vytvorení formy, na základe výrobnej(montážnej) dokumentácie, budú do formy uložené 

jednotlivé diely nosníkov, ktorých spojením formou lisovania dôjde k vytvorenie finálneho outputu. Pre prirodzenosť výrobnej 

 
1 Keďže rozhodnutím Európskej komisie došlo k zlúčeniu Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie v 

rámci programového obdobia 2014 – 2020, ktorého riadiacim orgánom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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postupnosti, dôjde k automatickému vysvieteniu inštalačných bodov pomocou lasera, pre umiestnenie a fixovanie 

styčníkových dosiek s prelisovanými hrotmi, s určením veľkosti a druhu vyžadovanej dosky(úchytu) aby vytvorený spoj spĺňal 

požadované statické a pevnostné parametre určené výrobnou dokumentáciou. Po aplikácii požadovaných styčníkových 

dosiek – úchytov, následne dôjde k automatickému lisovaniu jednotlivých miest  - aplikácii spojových miest, definovaných 

dátovou vetou, importovanou z výrobnej projektovej dokumentácie. Finálne lisovanie všetkých definovaných spojov bude 

záverečnou fázou výrobného procesu - výstupom z technologického uzlu, kde pracovníci preberú  spracované, spojené 

a zlisované finálne produkty väzníkov strešných konštrukcií.  

Celý popísaný proces bude prebiehať automatizovane s minimálnym zásahom obsluhy, pri dodržaní všetkých 

bezpečnostných štandardov. Požadované zariadenie svojou kompatibilitou, vzájomnou procesnou a systémovou 

previazanosťou bude vytvárať jedno výrobné pracovisko, na ktorom sa bude realizovať niekoľko definovaných, na seba 

nadväzujúcich výrobných krokov procesu spájania dreva lisovaním. Tým dosiahneme, v jednom logisticky ohraničenom 

stanovišti, realizáciu viacerých výrobných krokov procesu lisovania automaticky, ktoré boli doteraz realizované manuálne, 

v rôznych pracovných stanoviskách a časových úsekoch výrobnej smeny. Pomenované kroky výrobných postupov sa nám 

cez navrhované inteligentné riešenie optimalizácie a inovatívnosti výrobného procesu lisovaním podarí realizovať na jednom 

technologickom uzle.   

Požiadavky na funkcionality technologického uzla zabezpečené softvérovou integráciou: Dodávka softvérového vybavenia, 

bude nedeliteľnou súčasťou dodávaného logického celku a vo svojej podstate bude musieť zabezpečiť niekoľko stupňov 

riadenia a optimalizácie výrobného procesu.  

V prvom rade musí softvérové rozhranie zabezpečiť systémovú integráciu a vzájomnú procesnú previazanosť všetkých 

zariadení v technologickom uzle, systémovú kontinuitu požadovaných výrobných krokov a operácií podľa definovaného opisu 

predmetu zákazky.  

V kroku druhom musí softvérové vybavenie umožniť transfer dátovej vety z konštrukčného softvéru do riadiaceho systému 

technologického uzla, ktorý musí umožňovať ďalšiu editáciu a optimalizáciu v projekčnom prostredí. Softvérová integrácia 

musí umožňovať kompletnú centralizovanú produkčnú prípravu výstupom ktorej bude minimalizovaný nárok na obsluhu 

technologického centra.    

V kroku treťom musí byť technologický uzol schopný, pomocou softvérového nástroja, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou 

zariadenia,  poskytnúť digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre monitoring, kontrolu výrobných procesov, 

analýzu a optimalizáciu činností, ktoré zariadenie alebo technologický celok v rámci prevádzky podniku bude vykonávať.  

Požadovaná minimálna špecifikácia technických parametrov logického celku 1: 

Názov  logického  
celku 

Názov podčasti 
logického celku  

Minimálne požadované parametre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logický celok 1 (LC1) 
Plnoautomatizovaný 
technologický uzol 
pre inováciu procesu 
spájania drevených 

nosníkov lisovaním 

 
 
  

Technologický - logický 
celok 1 

Maximálna plocha pre umiestnenie technologického celku 23,5 m x 4,8 m  

Minimálna plocha využiteľná pre lisovanie 18,8 x 4,0 m  

Plnoautomatická systémová postupnosť výrobných krokov a operácií:  výber 
umiestnenia produktu na pracovnom stole – zobrazenie umiestnenia 
jednotlivých prierezov výrobku na báze lasera – rozmiestnenie dorazov -  
zobrazenie umiestnenia styčníkových dosák(spona) – lisovanie  - návrat lisu 
do východiskovej pozície  

Zabezpečenie systémovej integrácie a vzájomnej procesnej previazanosti 
všetkých operácií v technologickom uzle 

Importovanie dátovej vety pre plnoautomatické nastavenie -umiestnenie 
profilov  

Minimálny počet súčasných pracovísk na pracovnom stole 2 kusy 

Integrovaná rozvádzacia skriňa pre všetky operácie v technologickom uzle 

Minimálny tlak lisovacieho zariadenia 50 ton  

Minimálny počet lisovacích stolov 7 kusov  

Minimálny rozmer lisovacej hlavy 490 x 490 mm 

Minimálna rozteč medzi stolom a lisovacou hlavou 100 mm 

Počet laserových projektorov v závislosti od výšky haly 4,5m minimálne 3 kusy  

Zabezpečenie laserového vysvietenia produktu na celej pracovnej ploche, 
prípadne viacerých pracovných plochách 

Maximálny sklon pre horizontálnu projekčnú rovinu lasera 80° a viac  

Maximálny sklon pre vertikálnu projekčnú rovinu lasera  70° a viac  

 
Systémová integrácia – 
telematika hardvér   

Integrovaný ovládací panel, alebo  display pre celý technologický uzol 
umiestnený na výrobnom zariadení 

Monitor pre zobrazenie polohy produktu 

Minimálne 1 USB port  
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Systémová integrácia – 
telematika - softvér pre 
kompletnú 
centralizovanú 
produkčnú prípravu v 
LC1 

Transfer dátovej vety z konštrukčného 
softvéru do riadiaceho systému 
minimálne podporované  formáty  

DXF 

DWG 

Import dát zo softvéru TRUSS4 

Optimalizácia umiestnenia produktu na pracovnej ploche  

Možnosť zrkadlenia a otáčania produktov na pracovnej ploche  

Možnosť zmeny umiestnenia produktu na pracovnej ploche  

Kontrola kolízií 

Systémová integrácia – 
telematika - softvér na 
digitalizáciu a analýzu 
dát z LC1 

Sledovania on line vykonávaných výrobných – produkčných procesov 

Kontrolu vykonávaných výrobných – produkčných procesov 

Optimalizáciu výrobných - produkčných procesov 

Vzdialená podpora pri nastavovaní stroja a odstraňovaní porúch 

Údržbová analýza 

Ukladanie dát pre ďalšie spracovanie a analýzu 

Vizualizácia prvkov dátovej zostavy 

API rozhranie pre výmenu dát  

 

Ponuka ceny bude zahŕňať tiež obstarávacie náklady  podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady 

súvisiace s jeho obstaraním, pri cenotvorbe je potrebné počítať aj s nasledovnými ukazovateľmi zo strany uchádzača 

(dodávateľa). 

 

Doprava: Dopravu technológie a zariadení na miesto inštalácie (k odberateľovi/vyhlasovateľovi) zabezpečuje dodávateľ.  

 

Inštalácia zariadenia: Odberateľ (vyhlasovateľ) zabezpečí  

• Vyloženie technológie na mieste inštalácie (vo výrobnom závode vyhlasovateľa); 

• Naváženie všetkých častí technológie na miesto inštalácie; 

• Prípravu miesta inštalácie (stavebné úpravy, ak sú potrebné, predpríprava pre možnosti inštalácie, ak je potrebné, 
na mieste umiestnenia zariadenia (inštalácie) nebudú žiadne prekážky, ktoré by komplikovali prístup a samotnú 
inštaláciu; 

• Zabezpečenie elektrickej energie (privedenie požadovaných parametrov na dodávku elektrickej energie pre 

technológiu minimálne 3 metre od miesta jej inštalácie; 

• Zabezpečenie zdvíhacích mechanizmov pre účely inštalácie, ak si to situácia vyžaduje;  

• Likvidáciu obalových materiálov a odpadov vzniknutých z inštalácie. 

 

Dodávateľ zabezpečí: 

• Poistenie technológie a všetkých súčastí až po dobu jej inštalácie a testovacej prevádzky (prechod poistenia 
technológie na vrub vyhlasovateľa po podpise preberacieho protokolu).  

 
Uvedenie do prevádzky: zabezpečí  dodávateľ -  na základe pripojenia ku zdroju a spustenia zariadenia do prevádzky, 
podľa postupov dodávateľa prevedie, testovaciu prevádzku, ktorá predstavuje spustenie zariadenia a odprezentovanie 
všetkých výrobných procesov a činností. Ak si to bude prípad vyžadovať, po spoločnom dohovore strán skúšobnú prevádzku 
v spoločne definovanom časovom úseku, ktorú už riadi a koordinuje odberateľ, po inštalovaní všetkých potrebných súčastí 
dodávky. 
 
Zaškolenie obsluhy: zabezpečí  dodávateľ – dodávateľ vyškolí vybraných zamestnancov vyhlasovateľa – správne 
spúšťanie a štartovanie dodanej technológie, oboznámi s funkciami dodávaného zariadenia, s jeho komponentmi, 
programom a softwarovým vybavením, zaučenie programovania, oboznámi s manipuláciou so vstupnými materiálmi, 
rozoznávanie systémových hlásení a chybových hlásení zariadenia až po správne vypínanie a odstávku celej technológie.  

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY      

1. Cena zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená v EUR, musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov spojených 
s poskytovaním zákazky a jej požadovanej dodávky. 

3. Potenciálny dodávateľ ponúknutú cenu za zákazku uvedie aj v návrhu zmluvy spolu s prílohami, ktorá musí byť 
v 1(slovom: jednom) vyhotovení – podpísaná potenciálnym dodávateľom, s vyplneným dátumom, podpisom po prípade 
pečiatkou, ak ju uchádzač používa, súčasťou predloženej ponuky ako sken originálu.  

4. Ponúknuté ceny jednotlivých častí zákazky budú zosumarizované v celkovej cene logického celku, ktorá je záväzná pri 
uzavieraní a podpise zmluvy s úspešným  uchádzačom pre danú časť zákazky.   
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY ZÁKAZKY 

1. Zadávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu obstarávania uviedol do nemenného návrhu zmluvy.  

2. Zadávateľ bude pri podpise zmluvy od úspešného uchádzača požadovať záväzne dodržať uvedené zmluvné podmienky, 
ktoré nie je možné meniť. 

3. Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku z predložených ponúk, v ktorej sa zmluvné podmienky 
menili oproti návrhu záväzných podmienok zmluvy predloženej zadávateľom zákazky.   

4. Uchádzač predloží vo svojej ponuke doplnený návrh zmluvy podľa priloženého vzoru k tejto výzve. Nedeliteľnou 
súčasťou zmluvy budú prílohy zmluvy a to Príloha č.1 ku zmluve  - Podrobný rozpočet a Príloha č. 2 ku zmluve – 
Technická špecifikácia dodávky tovarov podľa zadania zadávateľa zákazky – viď prílohy k návrhu zmluvy. 

 
 



Zákazka  vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov    

Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača 
Cenová ponuka musí obsahovať minimálne tieto nasledovné identifikačné údaje:  

• Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval,  

• Miesto a dátum vypracovania cenovej ponuky; 

Na základe udaných minimálnych požiadaviek na identifikáciu predkladateľa ponuky uchádzača, vyhlasovateľ vypracoval 

identifikačný formulár, ktorý tvorí vzor pre potenciálnych dodávateľov. V prípade, že uchádzač predloží iný identifikačný list, 

ktorý by mal obsahovať minimálne informácie, ktoré sú uvedené vo vzorovom identifikačnom tlačive vypracovanom 

vyhlasovateľom prieskumu trhu. Prílohu č.1 prikladáme k výzve samostatne, kde je uvedené tlačivo pre možnosť vyplnenia 

podľa vo výzve uvedených požiadaviek definovaných vyhlasovateľom. 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

LOGICKÝ CELOK PRE PODPORU INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ V SPOLOČNOSTI ESKOL 
 

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o. 

Adresa: Nedožerská 25, 040 01 Košice 

Zastúpený2: Ing. František Neopakovateľný, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: CTU Banka, a.s. 

Číslo účtu:  SKXX 0X00 0000 0000 XXXX XXXX 

IČO:  33366677 

DIČ: 2020678021 

IČ DPH:  nie sme platcami DPH 

Tel.: +421 /988/ 777 444 

Fax:   ----------- 

Osoba oprávnená a zodpovedná za predloženú ponuku:  
(meno, priezvisko, titul, funkcia, kontakt telefonický a e-mail) 
 
Ing. Ján Dopytový, (obchodný zástupca pre západné Slovensko) 
+421 /933/ 333 666 
j.dopytovy@mirabel.sk  

 
 

 
Miesto a dátum vypracovania: V Košiciach, dňa 08.03.2021 

 
                                                                                   
         

      ____________________________________________ 
        Podpis štatutára/ov3

 
2 V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy 
subjektu 
3 V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy 
subjektu 

mailto:j.dopytovy@mirabel.sk
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Príloha č.2 

 

Vyhlasovateľ/zadávateľ:       ESKol s.r.o. 
Michala Hlavačka 30 

054 01 Levoča  
IČO:                47918900 

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

Obchodné meno: Mirabel, s.r.o. 

Sídlo: Nedožerská 25, 040 01 Košice 

IČO: 33366677 

IČ DPH /  DIČ: nie sme platcami DPH;  2020678021 

 

 

PREDMET ZÁKAZKY: Logický celok pre podporu inteligentných inovácií v spoločnosti ESKol 

 

Časť Názov časti/podčasti zákazky   
Kritérium vyhodnotenia 

Celková cena časti   
v EUR bez DPH  

DPH 
(20%) 

Kritérium 
vyhodnotenia   

ak uchádzač nie je 
platcom DPH 

 CENA SPOLU V EUR 

1 

Logický celok 1 
Plnoautomatizovaný technologický uzol 
pre inováciu procesu spájania 
drevených nosníkov lisovaním 

12 000,0 - 12 000,0 

 

Ako uchádzač vo vyššie uvedenej zákazke čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných 

častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov, som si vedomý, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená. 

 

 
 
 
V Košiciach, dňa 08.03.2021 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
Podpis štatutára/ov4 

 
4 V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy 
subjektu 
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Tento list slúži iba ako príklad pre vyplnenie Prílohy č. 1 ku zmluve – Podrobný rozpočet, uchádzačom. Príloha je zasielaná samostatne vo formáte Excel, pre zjednodušenie vyplnenia 
a automatického spočítavania.  
 

Príloha č. 1 ku zmluve – Podrobný rozpočet 

 

P. č. Názov logického celku 
Obchodné meno 

výrobcu 
logického celku 

Typové 
označenie alebo 

názov 
ponúkaného 

tovaru 

MJ 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek 
Cena celkom 

bez DPH 
DPH Cena spolu    

1 

Logický celok 1 
Plnoautomatizovaný technologický 
uzol pre inováciu procesu spájania 
drevených nosníkov lisovaním 

raketoplan, s.r.o. XPL 2202 PaTU súbor  12 000,00 € 1 12 000,00 € 0,00 € 12 000,00 € 

 

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:  

• Obchodné meno výrobcu logického celku, resp. príslušenstva (neplatí v prípade poskytovania služieb),  

• Označenie logického celku, resp. príslušenstva (ak takéto označenie  existuje; ak takéto typové označenie nie je, stačí v ponuke uviesť jeho názov),  

 
 

 V Košiciach, dňa 08.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 Podpis zodpovednej osoby a pečiatka 
_______________________________________________ 
Predávajúci: Mirabel, s.r.o. 
Zastúpený: Ing. František Neopakovateľný; konateľ spoločnosti  
 

    
  
 

V Levoči, dňa ................................................... 

      

      
 

       

_______________________________________________________________ 

Kupujúci: ESKol s.r.o. 

Zastúpený: Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov 

Špecifikácia technických parametrov logického celku -  splnenie požadovaných technických parametrov na technologický 

(logický) celok bude vyhodnotená pomocou prílohy, ktorú uvádzame, ako príklad pre uchádzačov, ktorí budú realizovať 

návrh dodávky podľa minimálnych technických špecifikácií požadovaných vyhlasovateľom. Požadovaná špecifikácia je 

podrobne definovaná v časti B1. Opis predmetu zákazky – prieskumu trhu.  Uchádzač môže využiť tento príklad alebo 

iným obdobným spôsobom preukáže minimálnu technickú špecifikáciu stanovenú vyhlasovateľom, z ktorej bude možné 

identifikovať dodržanie vyhlasovateľom požadovaných špecifikovaných parametrov u prezentovaného logického celku. 

Cenové ponuky získané v rámci prieskumu trhu vyhlasovateľ/zadávateľ zahrnie do vyhodnotenia len za predpokladu, že 

ich obsah zodpovedá technickým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie cenových ponúk.  

Pre tento účel vyhlasovateľ stanovuje povinnosť pre potenciálneho dodávateľa, v prieskume trhu prostredníctvom 

prehľadného dokumentu - Prílohy č.2 ku zmluve - podpísaného a opečiatkovaného zástupcom potenciálneho dodávateľa, 

vyjadriť sa k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných vyhlasovateľom pre 

účely zákazky - prieskumu trhu. Prílohu č.2 prikladáme k výzve samostatne, kde sú uvedené taxatívne tabuľky pre 

vyplnenie podľa vo výzve uvedených špecifikácií. Uvedený príklad nie je presnou kópiu špecifikácie definovanej 

vyhlasovateľom. 

 

Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov 

NEZÁVÄZNÝ PRÍKLAD: 
 
 

Názov  logického  
celku 

Názov podčasti 
logického celku  

Minimálne požadované parametre  Doplní predávajúci  

 
 
 
 
 
 
Logický celok 1 (LC1) 
Plnoautomatizovaný 
technologický uzol 
pre inováciu procesu 
spájania drevených 
nosníkov lisovaním 

 

Technologický - 
logický celok 1 

Maximálna plocha pre umiestnenie technologického celku 
23,5 m x 4,8 m  

23,0 m x 4,5 m 

Minimálna plocha využiteľná pre lisovanie 18,8 x 4,0 m  19,2 x 4,2 m 

Plnoautomatická systémová postupnosť výrobných krokov 
a operácií:  výber umiestnenia produktu na pracovnom stole 
– zobrazenie umiestnenia jednotlivých prierezov výrobku na 
báze lasera – rozmiestnenie dorazov -  zobrazenie 
umiestnenia styčníkových dosák(spona) – lisovanie  - návrat 
lisu do východiskovej pozície  

Áno plnoautomatická 
systémová postupnosť 

výrobných krokov 
a operácií je zabezpečená 

prijateľné  
ÁNO  

Minimálny rozmer lisovacej hlavy 490 x 490 mm 500 x 500 mm 

Minimálna rozteč medzi stolom a lisovacou hlavou 100 mm 120 mm 

Počet laserových projektorov v závislosti od výšky haly 4,5m 
minimálne 3 kusy  

3 kusy 

Zabezpečenie laserového vysvietenia produktu na celej 
pracovnej ploche, prípadne viacerých pracovných plochách 

Áno  

Maximálny sklon pre horizontálnu projekčnú rovinu lasera 
80° a viac  

95° 

Maximálny sklon pre vertikálnu projekčnú rovinu lasera  70° 
a viac  

70° 

 

Ako predávajúci(dodávateľ) svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým 
stanoveným parametrom zadaných kupujúcim k uvedenému logickému celku pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok 
prieskumu trhu, na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva. 

  

Za predávajúceho: Mirabel, s.r.o.             Za kupujúceho: ESKol s.r.o. 

 
V Košiciach, dňa 08.03.2021                             V Levoči, dňa .................................... 

 
 
 

____________________________________    __________________________________ 
Meno/á, funkcia a podpis5/y štatutára/ov    Ing. Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ spoločnosti 
Ing. František Neopakovateľný, konateľ spoločnosti    

 
5 V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej 
formy subjektu 


