
VÝZVA  NA PREDKLADANIE PONÚK  
 

v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania platnou a účinnou od 31.03.2022  

(ďalej len Jednotná príručka VO“) 
 
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť̌, Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom ako 
prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) Vás žiadame o predloženie 
ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: „Vybavenie a softvér v rámci 
ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (3)”, 
projekt: NFP304010X023 Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky 
REACH v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 (ďalej len „zákazka“ alebo „projekt“). 
 

 
1. Identifikačné údaje prijímateľa: 

Obchodné meno:  ZVS IMPEX, akciová spoločnosť̌ 
Sídlo:   Štúrova 925/27, 01841 Dubnica nad Váhom  
Zapísaný v OR SR Okresný súd Trenčín vložka číslo:10104/R 
Štatutárny orgán: Ing. Michal Pavlík - predseda predstavenstva 
   Ing. Michal Dojčan – člen predstavenstva 
IČO:  36302848 

    DIČ: 2020114668 
IČ DPH:   SK7120001405  
 
Kontaktná osoba 
pre proces obstarania : Mária Ivaničová  
Tel. Číslo   : +421 904 576 327 
E-mail   : verobs.sro@gmail.com 
 

2. Názov zákazky: „Vybavenie a softvér v rámci ekologicky prijateľných energetických 
materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (3)”, 

3. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): TOVARY 
4. Hlavné miesto dodania predmetu zákazky pre všetky 4 logické celky (častí): Štúrova 

925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom - sídlo ZVS IMPEX, akciová spoločnosť  
5. Výsledok (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 

S úspešným uchádzačom bude pre každý logický celok uzatvorená kúpna zmluva podľa 
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych 
predpisov (časť 1 až 4) a Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela v zmysle § 536 
a nasl. zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov 
a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov 
(časť 5) 
Pre každú časť platí, že:  
 
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, o splnení ktorej bude 
kupujúci bezodkladne písomne  informovať predávajúceho. Odkladacia podmienka 
spočíva v tom, že:  
b) po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval 
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je 
dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy 
uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante 
finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení 
finančných opráv za VO. 
 



6. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom je dodávka vybavenia a softvéru v rámci ekologicky prijateľných 
energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH.  
Spoločný slovník obstarávania: 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a 
vybavenie (s výnimkou skiel) 
Predmet zákazky je rozdelený na štyri (4) samostatných častí, t. j. na 4 samostatné 
logické celky*. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na viac 
častí.  
*V tomto procese obstarávania je slovo „časť” ekvivalentom slovného spojenia „logický 
celok” 

 
ČASŤ 1/ LOGICKÝ CELOK 1 Osievacie zariadenie  
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 
Osievacie zariadenie - 1 ks + doprava 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 1 tvorí Príloha č. 1 Opis predmetu 
zákazky. 

 
ČASŤ 2/ LOGICKÝ CELOK 2 Diferenciálna termická analýza (DTA) 
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 
Diferenciálna termická analýza (DTA) - 1 ks + inštalácia + zaškolenie obsluhy + doprava. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 2 tvorí Príloha č. 1 Opis predmetu 
zákazky 
 
ČASŤ 3/ LOGICKÝ CELOK 3 Zariadenie na stanovenie citlivosti výbušnín na trenie 
38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) 
Zariadenie na stanovenie citlivosti výbušnín na trenie – 1 ks +inštalácia+ zaškolenie 
obsluhy + doprava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 3 tvorí Príloha č. 1 
Opis predmetu zákazky. 
 
ČASŤ 4/ LOGICKÝ CELOK 4 Software pre predpovedanie vlastností a simuláciu 
detonačných parametrov výbušnín 

        48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 
Software pre predpovedanie vlastností a simuláciu detonačných parametrov výbušnín - 
1 ks + inštalácia + zaškolenie obsluhy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky časti 4 
tvorí Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky. 

  
7. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky (všetky 4 časti) bude financovaný z prostriedkov: INTERREG V-A SK-
CZ/2019/11 a z vlastných finančných zdrojov prijímateľa. 

8. Podmienky účasti: 
Obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  
a) Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo 
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke tento doklad, túto skutočnosť si overí 
prijímateľ sám v príslušnom registri. 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 (úradne overený preklad). 

9. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 
Pre všetky 4 časti/logické celky je kritériom na vyhodnotenie ponúk: cena bez DPH 
v EUR. 
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou (v rámci každej časti/logického celku). 



Ak bude predložená viac ako jedna ponuka na predmet zákazky, zadávateľ zákazky 
vyhodnotí doručené ponuky podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk a zostaví ich poradie. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk stanoveným za účelom výberu úspešnej ponuky 
je výhradne: cena za realizáciu predmetu zákazky. Hodnotí sa cena, uvedená v  
EUR, bez DPH. 
U uchádzača, ktorí sa umiestnil na 1. mieste v poradí, zadávateľ zákazky vyhodnotí 
splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti. 
Zadávateľ zákazky požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov 
predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, 
splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač 
v lehote určenej zadávateľom zákazky nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky nebude 
spĺňať podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, zadávateľ zákazky 
ponuku tohto dodávateľa vylúči. 
Víťazom zákazky sa stane ten uchádzač, ktorý splní podmienky účasti, požiadavky na 
predmet zákazky a ktorého ponuka v danej časti zákazky bude obsahovať najnižšiu 
cenu. 
 

10. Lehota na predkladanie ponúk  uplynie dňa: 14.06.2022 do 16:00 hod. 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk prijímateľ nebude 
prihliadať. 
 

11.  Spôsob a miesto na predkladania ponúk: 
a) Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe, t. j. formou e-mailovej 
komunikácie zaslaním ponuky na nasledujúci elektronický kontakt: 
verobs.sro@gmail.com 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Vybavenie a softvér v rámci ekologicky 
prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH (3)– ponuka– 
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, obstarávateľ žiada predložiť ako súbory (scan 
originálov/úradne osvedčených kópií) vo formáte „pdf“.  
 

12. Obsah cenovej ponuky:  
 

a) Cenová ponuka uchádzača – vyplnený formulár „Opis predmetu zákazky“ pre každý 
logický celok zvlášť, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy 
Do predmetného tlačiva uchádzač uvedie údaje: 
- identifikačné údaje, 
- obchodný názov výrobcu, 
- typové označenie ponúkaného zariadenia, 
- skutočné technické parametre ponúkaného zariadenia (uviesť áno/nie, v prípade 
číselnej či slovnej hodnoty - 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) Vyhlásenie uchádzača – 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, uchádzač predkladá aj 
úradne overený preklad do slovenského jazyka. 

 
13. Kritéria na hodnotenie ponúk: tzv. "super" reverzná súťaž 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z 
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk 
na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil 
na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti 
podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov.  
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, 
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
Prijímateľ  po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Prijímateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom 
bude uzatvorená Kúpna zmluva. 

14. 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. 
 

15.  Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
Predmet zákazky (všetkých 5 častí) bude financovaný z prostriedkov: INTERREG V-A 
SK-CZ/2019/11 a z vlastných finančných zdrojov prijímateľa. 

 
16. Doplňujúce informácie 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp. účasťou 
na ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči Obstarávaciemu subjektu a 
bez ohľadu na výsledky zákazky.  

Uchádzač sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať Obstarávací subjekt o akejkoľvek 
situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu 
záujmov kedykoľvek v priebehu procesu obstarávania.  

Obstarávací subjekt subjekt informuje, že v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom alebo  

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 
konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobu, Obstarávací subjekt umožňuje 
nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia 
pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý 
sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch príslušenstvách konkrétnej značky, môže 
uchádzač predložiť ak ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, aké sú 
požadované v zmysle § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  



Úspešný uchádzač každej časti/logického celku v kúpnej zmluve  najneskôr v čase jej 
uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch. 

Subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
bude realizovať v subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky 
účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto 
osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. 

Obstarávací subjekt si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť proces 
obstarávania na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna 
ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých 
bolo verejné obstarávanie vyhlásené a ak cenové ponuky budú vyššie ako je predpokladaná 
hodnota zákazky alebo aj bez udania dôvodu.   

Obstarávací subjekt si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak sa vyskytnú okolnosti hodné 
osobitného zreteľa. 

V prípade ako uchádzač nenacení niektorú z položiek uvedenú vo rozpočte, bude táto 
považovaná za položku s nulovou hodnotu.  

 
 

17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 01. 06. 2022 
 
 

 V Dubnici nad Váhom, dňa 01. 06. 2022    
     

...........................................        
    Ing. Michal Pavlík 
Predseda predstavenstva 
 
 
............................................ 
      Ing. Michal Dojčan 
Člen predstavenstva  
 
 

Prílohy: 
Príloha 1: Opis predmetu zákazky pre každý logický celok zvlášť 
Príloha 2: Vyhlásenie uchádzača 
Príloha 3 Obchodne podmienky _KZ 


