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Výzva na predkladanie ponúk 
 

Názov projektu:  Podpora existujúceho podniku Alfa print s.r.o. na polygrafickú techniku 

Kód projektu:  NFP313030F182 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie,  

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 

Názov zákazky:  Niťošička knižných blokov - Alfa print s.r.o. 

 

1. Identifikácia žiadateľa / prijímateľa ktorý zadáva zákazku 

 

Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, 

ale ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich 

percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, pričom na túto osobu sa vzťahuje 

Metodický pokyn CKO č. 12, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou od 

31.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek. 

(http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2480_mp-cko-c-12-verzia-4.zip).     

 

Obchodný názov: Alfa print, s.r.o. 

Sídlo: Robotnícka 1, 036 01 Martin 

IČO: 36403229 

DIČ: 2020122698 

IČ DPH: SK2020122698 

Zastúpený: Vladimír Čižmárik 

Tel.: +421 434001610 

E-mail:  alfaprint@alfaprint.sk 

Web: http://www.alfaprint.sk/ 

 

2. Vymedzenie a opis predmetu obstarávania 

 

2.1 Stručný opis / vymedzenie predmetu zákazky:  

 

Niťošička knižných blokov - Jedná sa o stroj na šitie zložiek knižného bloku. K základným 

častiam patrí automatický nakladač zložiek, šicí modul a je zakončený vykladačom. Každá 

zložka sa z automatického nakladača dopravníkom prevádza do šicieho modulu. V rámci 

tohto transportu dochádza ku kontrole, či sa jedná o správnu zložku z celého knižného 

bloku. Zložka je dopravená na sedlo, kde je otvorená a vyrovnaná dorazením na zarážku. 

Potom je v šicom module prišitá k predchádzajúcej zložke knižného bloku, pričom stroj 

zložky počíta. Základné parametre, ktoré by teda stroj mal spĺňať sú:  

 Šitie niťami,  

 plynule regulovateľná rýchlosť,  

 možnosť otvárať aj hárky s prefalcom,  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/2480_mp-cko-c-12-verzia-4.zip
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 automatické nakladanie hárkov,  

 Obsluha cez dotykovú obrazovku.  

 

Presné požiadavky Zadávateľa na predmet zákazky sú uvedené v prílohe návrhu kúpnej 

zmluvy, ktorý tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy. 

 

2.2 Miesto dodania predmetu zákazky: 

Alfa print, s.r.o. 

Robotnícka 1/D, 036 01 Martin, Slovensko 

 

2.3 Lehota dodania predmetu zákazky:  

3 mesiace 

 

2.4 Podmienky vykonania zákazky:  

• Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky dodávateľovi.  

• Žiadateľ / prijímateľ zašle (prvú) jednostrannú písomnú objednávku najneskôr do 2 týždňov 

od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.  

• Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom 

ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom ex ante administratívnej finančnej kontroly 

procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo 

Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex 

ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 

• Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku. 

 

3. Predkladanie ponúk 

 

3.1 Uchádzač predkladá svoju ponuku na predmet zákazky vyplnením a predložením: 

• Návrhu Kúpnej zmluvy: 

o Uchádzač vypĺňa svoje identifikačné údaje v čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY, 

o Kúpnu cenu za Predmet kúpy v č. 4. CENA 

o Na vyznačenom mieste uvedie miesto a dátum a zmluvu potvrdí podpisom 

a pečiatkou tak ako to má uvedené v OR SR, ŽR SR alebo v inom relevantnom 

zozname či dokumente. 

• V Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia a jednotkové ceny uchádzač uvedie: 

o Ponúkané hodnoty požadovaných parametrov, 

o Názov ponúknutej technológie, 

o Obchodné meno výrobcu, 

o Cenu v EUR bez DPH. 
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• Prílohu č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov vypĺňa a predkladá len 

úspešný uchádzač pred podpisom Kúpnej zmluvy 

• Uchádzač ďalej predkladá doklady / dokumenty, ktorými preukáže splnenie 

podmienok účasti uvedených v bode 4. tejto výzvy. 

 

3.2 V prípade fyzicky predloženej ponuky musia byť doklady a dokumenty predložené ako 

originály alebo úradne overené fotokópie a ponuka musí byť predložená v zalepenej 

obálke, na ktorej majú byť uvedené nasledovné údaje: 

- identifikačné údaje uchádzača, 

- identifikácia žiadateľa / prijímateľa, 

- názov obstarávania.  

 

3.3 V prípade elektronicky predloženej ponuky uchádzač predkladá všetky doklady 

a dokumenty ako naskenované, ideálne do formátu PDF v takom rozlíšení a kvalite, 

aby dané súbory boli čitateľné.  

Prijímateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača o opätovné predloženie dokladov 

elektronicky, ak sú tieto naskenované dokumenty nečitateľné alebo poškodené. V tomto 

prípade bude uchádzač vyzvaný na predloženie naskenovaných dokladov vo väčšom 

rozlíšení a/alebo v lepšej kvalite (napr. vyššie DPI a pod.), vo farebnom prevedení (ak 

doklad bol naskenovaný čiernobiele alebo v odtieňoch sivej) a pod., aby bol daný doklad 

čitateľný a informácie a údaje v ňom jednoznačne identifikovateľné.  

Predložené dokumenty a doklady musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby 

Prijímateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky a požiadaviek na ponuku. 

 

3.4 V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, Prijímateľ 

pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej 

len „ekvivalent“), pri dodržaní nasledovných podmienok:  

a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,  

b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Kúpnej zmluvy „Zoznam 

ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných 

položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, 

typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, 

aby žiadateľ / prijímateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, 

zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol 

požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. 

 

4. Podmienky účasti  

 

Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné podmienky účasti: 

• je oprávnený dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
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o uchádzač predkladá Výpis z Obchodného registra SR (PO) alebo Živnostenského 

registra SR (FO) alebo iný ekvivalentný a rovnocenný doklad 

o  uchádzač predkladá uvedené doklady podľa bodov 3.2 alebo 3.3 tejto výzvy! 

o ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky, predkladá vyššie uvedený doklad, ktorý vydáva štát jeho sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu spolu s úradným prekladom tohto dokladu! 

 

Finančné a ekonomické postavenie - NEVYŽADUJE SA! 

 

Technická a odborná spôsobilosť- NEVYŽADUJE SA! 

 

5. Kritériá hodnotenia 

 

5.1 Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.  

5.2 Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu kúpnej zmluvy v cenovej ponuke 

uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.  

5.3 Všetky ceny uvedené v ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a 

zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

5.4 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

5.5 Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na 

predmet zákazky a podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby 

objasnenia a vysvetlenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky budú 

uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie cenovej ponuky. 

5.6 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu  na daný logický celok / danú 

časť. Ostatní uchádzači budú neúspešní. 

 

6. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

 

6.1 Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 16.05.2019 do 09:00 hod. 

6.2 Žiadateľ / prijímateľ si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk za 

účelom dodržania podmienok a postupov stanovených Riadiacim orgánom.  

6.3 Cenové ponuky je možné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na nasledovnú 

kontaktnú adresu: 

EPIC Partner a.s. 

Bratislavská cesta 4931 (areál ARRIVA) , 945 01 Komárno 

alebo elektronicky na jednu z týchto emailových adries: 

➢ valko@epicpartner.sk 

➢ surovecova@epicpartner.sk  

 

 

 

mailto:valko@epicpartner.sk
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7. Jazyk cenovej ponuky 

 

7.1 Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia 

byť vypracované a predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 

7.2 Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 

úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom 

jazyku. 

 

8. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

 

Zákazka sa zruší ak nastane jeden z nasledovných bodov: 

- ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve  

na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie. 

 

9. Doplňujúce informácie 

 

9.1 Ak žiadateľovi / prijímateľovi nebude predložená žiadna ponuka pri splnení všetkých 

postupov obstarávania, je oprávnený vyzvať na rokovanie min. 3 potenciálnych 

dodávateľov, s ktorými môže rokovať o zadaní zákazky.  

9.2 Lehota viazanosti ponúk je 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

9.3 Podľa Metodického pokynu CKO č. 12 (verzia č. 4, účinnosť od 31.10.2018): „Prijímateľ 

nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom alebo 

dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora.“ 

 

 

 

v Komárne, dňa 3.5.2019 

 

 

Mgr. Vojtech Valkó v. r. 

manažér VO 

 


