Výzva na predkladanie ponúk
Spoločnosť PILANA Knifetec s.r.o. ako osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani
obstarávateľom a verejný obstarávateľ jej poskytne časť finančných prostriedkov
predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, si Vás dovoľuje
požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie technológií v rámci projektu Inovácie
produktov v PILANA Knifetec s.r.o., kód ITMS2014+: 313012C632 spolufinancovaného
z OP Výskum a inovácie v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02.
Identifikačné údaje spoločnosti – vyhlasovateľa výzvy
Obchodné meno
Sídlo
Zapísaný v
Bankové spojenie
Číslo účtu - IBAN
IČO
DIČ
IČ DPH
Štatutárny zástupca
Kontakt
Webové sídlo

PILANA Knifetec s.r.o.
Čsl. armády 10221/3, 036 01 Martin
OR SR Okresného súdu Žilina, odd. Sro,
vložka č. 57496/L
TATRABANKA, a.s.
SK1711000000002926878780
46 704 906
2023521852
SK2023521852
Ing. Tomáš Rössl
rossl@pilana.cz
www.knifetec.sk

Názov zákazky
Nákup technológií
Druh zákazky
Tovary
Stručný popis predmetu zákazky
Predmetom je dodávka a montáž technológií na rozšírenie výroby, inovácie produktov a
inovácie výrobného procesu spoločnosti PILANA Knifetec s.r.o. Spoločnosť obstaráva
obrábacie centrá a CNC pásovú pílu.
Spoločný slovník obstarávania
42600000-2 Obrábacie stroje
Financovanie predmetu zákazky
Operačný program Výskum a inovácie, výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Vlastné zdroje spoločnosti
Delenie zákazky na časti
Zákazka je delená na dve časti. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku pre jednu, ním
vybranú časť, alebo pre obe časti.
Ponuky musia byť predložené pre každú časť samostatne.
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ČASŤ 1: OBRÁBACIE CENTRÁ
Opis predmetu zákazky
Predmetom je dodávka a montáž:
- 2 kusov 4-osích vertikálnych obrábacích centier s CNC riadením a kužeľom ISO 50
alebo BT 50 s dĺžkou pozdĺžneho posuvu minimálne 950 mm (v Prílohe 1.1
Technická špecifikácia - časť 1 Obrábacie centrá uvedený ako TYP 1);
- 2 kusov 4-osích vertikálnych obrábacích centier s CNC riadením a kužeľom ISO 50
alebo BT 50 s dĺžkou pozdĺžneho posuvu minimálne 1900 mm (v prílohe 1.1
Technická špecifikácia - časť 1 Obrábacie centrá uvedený ako TYP 2).
Podrobná technická špecifikácia tvorí prílohu č. 1.1 Technická špecifikácia - časť 1
Obrábacie centrá.
Technické požiadavky nemajú za cieľ odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, aby tým dochádzalo
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov, ale sú uvedené len preto, aby bolo
možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne. Pri všetkých takýchto
odkazoch platí, že uchádzač môže ponúknuť použitie i iných, kvalitatívne a technicky
rovnakých riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími parametrami.
Spôsob predloženia ponuky
Elektronicky na e-mailovú adresu rossl@pilana.cz alebo ekonom@knifetec.sk
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „Ponuka_Obrábacie centrá“
Obsah ponuky
•
•
•
•
•

Identifikačné údaje uchádzača min. v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ / IČ
DPH, meno osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, kontaktná osoba, telefón, email.
Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka – časť 1 Obrábacie centrá vo forme
vyplnenej prílohy č. 2.1 Výzvy (predložená cenová ponuka sa stane neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy o dielo ako Príloha č. 2).
Doklad o oprávnení dodať požadovanú technológiu – výpis z obchodného registra /
výpis zo živnostenského registra / iný dokument s ekvivalentnou výpovednou hodnotou
(postačujúci je dokument v elektronickej podobe z dostupných elektronických zdrojov).
Technická špecifikácia ponúkanej technológie vo forme vyplnenej prílohy č. 1.1 Výzvy
(predložená technická špecifikácia sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
ako Príloha č. 1).
Podpísaný Návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 3.1 Výzvy.

ČASŤ 2: CNC PÁSOVÁ PÍLA
Opis predmetu zákazky
Predmetom je dodávka a montáž 1 kusa dvojstĺpovej CNC pásovej píly.
Podrobná technická špecifikácia tvorí prílohu č. 1.2 Technická špecifikácia – časť 2 CNC
Pásová píla.
Technické požiadavky nemajú za cieľ odvolávať sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, aby tým dochádzalo
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov, ale sú uvedené len preto, aby bolo
možné opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne. Pri všetkých takýchto
odkazoch platí, že uchádzač môže ponúknuť použitie i iných, kvalitatívne a technicky
rovnakých riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími parametrami.
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Spôsob predloženia ponuky
Elektronicky na e-mailovú adresu rossl@pilana.cz alebo ekonom@knifetec.sk
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „Ponuka_CNC pásová píla“
Obsah ponuky
•
•
•
•
•

Identifikačné údaje uchádzača min. v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ / IČ
DPH, meno osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, kontaktná osoba, telefón, email.
Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka – časť 2 CNC pásová píla vo forme vyplnenej
prílohy č. 2.2 Výzvy (predložená cenová ponuka sa stane neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy o dielo ako Príloha č. 2).
Doklad o oprávnení dodať požadovanú technológiu – výpis z obchodného registra /
výpis zo živnostenského registra / iný dokument s ekvivalentnou výpovednou hodnotou
(postačujúci je dokument v elektronickej podobe z dostupných elektronických zdrojov).
Technická špecifikácia ponúkanej technológie vo forme vyplnenej prílohy č. 1.2 Výzvy
(predložená technická špecifikácia sa stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo
ako Príloha č. 1).
Podpísaný Návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 3.2 Výzvy.

Spoločné ustanovenia pre predkladanie ponúk pre obe časti
Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.02.2019 o 10:00 hod. Rozhodujúci je termín
doručenia ponuky vyhlasovateľovi výzvy. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú
zaradené do vyhodnocovania.
Jazyk ponuky
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento
sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Miesto a lehota dodania tovaru
Miesto:
Lehota:

Sídlo spoločnosti Čsl. armády 10221/3, 036 01 Martin
do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo

Lehota viazanosti ponúk
Do 30.05.2019
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena bez DPH.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Vyhlasovateľ výzvy oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešným uchádzačom oznámi poradie,
v akom sa ich ponuka umiestnila.
Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom: február 2019
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Zrušenie postupu zadávania zákazky
Vyhlasovateľ výzvy si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade,
ak:
- sa zmenia okolnosti, za ktorých bola výzva na predkladanie ponúk zverejnená,
- ak vyhlasovateľovi nebola v lehote na predkladanie ponúk doručená ani jedna ponuka.
Vysvetľovanie
O vysvetlenie údajov a informácií uvedených vo výzve je záujemca oprávnený požiadať emailom na adrese rossl@pilana.cz.
Vyhlasovateľ výzvy bezodkladne oznámi vysvetlenie údajov a informácií všetkým záujemcom
najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že
o vysvetlenie bude požiadané najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
V Martine dňa 29.01.2019

Ing. Tomáš Rössl v. r.
konateľ spoločnosti PILANA Knifetec s.r.o.
Prílohy:
1.1 Technická špecifikácia - časť 1
1.1.1 Príloha k tech. špecifikácii – Schéma 301360 Otočný stôl
1.2 Technická špecifikácia – časť 2
2.1 Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka – časť 1
2.2 Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka – časť 2
3.1 Návrh zmluvy o dielo – časť 1
3.2 Návrh zmluvy o dielo – časť 2
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