
Výzva na súťaž na zhotovenie a dodanie stroja na 
výrobu koľajníc lineárneho vedenia 

zadávanie zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
(ďalej len „zákon“) 
 
1. Identifikácia: 

Iná osoba podľa § 8 ods. 2) zákona  

Názov : HENNLICH s. r. o. 

Sídlo:  Na Bystričku 16, 036 01 Martin 

 V mene ktorej koná: Ing. Pavel Šumera, konateľ spoločnosti 

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Jana Beňová, prokurista, oprávnený zastupovať spoločnosť 

samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje 

meno s dodatkom označujúcim prokúru a svoj vlastnoručný podpis. 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Beňová 

IČO:  31 344 500 

Tel.:    0918 843 264 

E-mail: benova@hennlich.sk 

 

2. Druh zákazky: 

Tovary. Uzatvorená bude Zmluva o dielo  podľa vzoru, ktorý je Prílohou č.1 tejto výzvy - Vzor  

zmluvy. 

 

3. Názov predmetu zákazky: 

„Stroj na výrobu koľajníc lineárneho vedenia“ 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zhotovenie a dodanie stroja na výrobu koľajníc lineárneho vedenia, ktorý bude 

schopný upravovať lineárne vedenia šírky minimálne 45 mm. Celková dĺžka stroja má byť 7000 mm. 

Z oboch strán požadujeme pomocný stôl s valčekmi, po ktorých by bolo možné koľajnicu posúvať. 

Meranie by malo byť zabezpečené elektronicky pomocou displejov. Rezanie bude prebiehať kotúčom 

spolu s chladiacou kvapalinou. Z tohto dôvodu je potrebné stroj vybaviť aj filtráciou.  

 
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Podľa bodu 5 tejto Výzvy. 

 

7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:   20. 374 eur bez DPH  

 

 



8. Miesto dodania predmetu zákazky: 

v prevádzke našej spoločnosti nachádzajúcej sa v Koštanoch nad Turcom 416, 038 41 Košťany nad 

Turcom 

 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky: 

42000000-6- Priemyselné mechanizmy 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné  

riešenie, nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať. 

 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre uskutočnenie dodania tovaru: 

Do 3 mesiacov odo dňa oznámenia  objednávateľa o schválení zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých  

sa uvádzajú: 

 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Ministerstva hospodárstva konajúceho  

v rámci  prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vo výške 50 % a z finančných 

prostriedkov  osoby podľa § 8 ods. 2 zákona vo výške 50%. Preddavky sa neposkytujú. 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. e) zákona, že 

je oprávnený dodávať tovar.  

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z 

dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 

vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 

mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 

obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

 

 

14. Obsah ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

a) Cenový návrh za zhotovenie a dodanie stroja, pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky  

náklady spojené s realizáciou a dodaním predmetu zákazky ( vrátane zaškolenia obsluhy tovaru). Cena 



sa uvádza bez DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH,  upozorní na túto skutočnosť v 

ponuke. 

b) Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami podľa vzoru, ktoré je Prílohou č.2 tejto  

výzvy - Vzor čestného vyhlásenia. 

c) Doklady podľa bodu 13. tejto Výzvy. 

Všetky požadované doklady sa predkladajú ako originál, alebo úradne overená kópia originálu. 

Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť  podpísané oprávnenou 

osobou uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača alebo ním   osobou, v prípade 

splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie  splnomocnenia. 

Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý  

musí byť označený „Neotvárať – súťaž –„Stroj na výrobu koľajníc lineárneho vedenia“. 

 

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  27.06.2017 do 9.00 h 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť listinnou poštou: HENNLICH s. r. o., Na Bystričku 16, 036 01 

Martin 

alebo emailom na adresu:  jana.benova@hennlich.sk 

 

16. Cena diela  je konečná a pokrýva všetky náklady  spojené  so zhotovením diela, najmä náklady na 

materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, na zaškolenie zamestnancov, zriadenie a vypratanie 

staveniska, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v celom rozsahu splnenie povinností 

vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zvýšené náklady v prípade uloženia sankcií, pokút, penálov, 

náklady na  atesty a certifikáty, vykonanie príslušných skúšok a ich výsledky, revíznych správ.  

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena bez DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom 

DPH,  upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2017 

 

 

V Martine, dňa 19.06.2017 

 

 

 

       ............................................................... 

        Mgr. Jana Beňová 

           prokurista 

 

 

 

mailto:jana.benova@hennlich.sk


Príloha č.2 -  Vzor čestného vyhlásenia 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SÚHLASE S OBCHODNÝMI PODMIENKAM 

 

 

Podpísaný (meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať za spoločnosť) 

štatutárny orgán spoločnosti ............................................................................... ( obchodný názov 

spoločnosti, sídlo, 

IČO)....................................................................................................................................................., ktorý 

predkladá ponuku na predmet zákazky: „ Stroj na výrobu koľajníc lineárneho vedenia“. 

 

 

čestne vyhlasujem, 

 

 

že súhlasím s  obchodnými  podmienkami, ktoré sú zahrnuté v Zmluve o dielo tvoriacej Prílohu č. 1 

tejto Výzvy na súťaž. 

 

 

 

 

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

 

 

 

        ............................................................... 

         Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


