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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

TECHNOV, s.r.o.
IČO:  36801640
Rumanova 144 , 951 37 Rumanová
Slovensko
Kontaktná osoba: Jaroslav Jurík
Telefón: +421 911277862
Email: j.jurik@technov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.technov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL)::  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15961

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://www.technov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Octigon, a.s.
IČO:  35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takáčová
Telefón: +421 948189783
Email: takacova@octigon.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Octigon, a.s.
IČO:  35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takáčová
Telefón: +421 948189783
Email: takacova@octigon.sk
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  podnikateľský subjekt - osoba v zmysle § 8 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte):  Výroba komponentov pre vzduchotechniku, klimatizáciu a spracovanie plechov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
Linky na výrobu a tesnenie vzt potrubí a delenie plechov
Referenčné číslo: LC3

II.1.2)    Hlavný kód CPV
42633000-2

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary
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II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie na výrobu a tesnenie vzt potrubí a delenie plechov pre spoločnosť
TECHNOV s.r.o., rozdelenej do troch častí zahŕňajúcich tieto zariadenia/stroje:  
 
Časť 1: Hranaté potrubie a komponenty  
 
1.LINKA NAPRÍRUBOVÉ LIŠTY 20 - 1 ks 
2.LINKA NAPRÍRUBOVÉ LIŠTY 30/40 - 1 ks 
3.STROJ NA UZATVÁRANIE HRANATÉHO POTRUBIA TYP A - 1 ks 
4.STROJ NA UZATVÁRANIE HRANATÉHO POTRUBIA TYP B - 1 ks 
5.LINKA NA DELENIE PLECHOV - 1 ks 
6.STROJ NA PUTSBURSKÝ SPOJ - 1 ks 
7.OBRUBOVACÍ STROJ - 1 ks 
8.PRELAMOVACÍ STROJ 2.5 m - 1 ks 
9.STROJ NA ZATLÁČANIE FALCOVÝCH SPOJOV - 1 ks 
10.STROJ NA UZATVÁRANIE SPOJOV - 1 ks 
11.LINKA NA HRANATÉ POTRUBIE - 1 ks 
12.STROJ NA ROVNANIE PLECHOV k plazme - 1 ks 
 
Časť č. 2: Kruhové potrubie a komponenty 
 
1.ZAKRUŽOVACÍ STROJ - 2 ks 
2.ZAKRUŽOVACÍ AUTOMAT - 1 ks 
3.LINKA NA KRUHOVÉ ŠPIRÁLOVÉ POTRUBIE - 1 ks 
4.STROJ NA POZDĹŽNE ZVÁRANIE 1.25 m - 2 ks 
5.STROJ NA BODOVÉ SPÁJANIE LISOVANÍM STACIONÁRNY - 2 ks 
6.STROJ NA OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA - VEĽKÉ PRIEMERY - 1 ks 
7.STROJ NA OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA - MALÉ PRIEMERY - 1 ks 
8.LINKA NA KRUHOVÉ KOLENÁ - 2 ks 
 
Časť č. 3: Oválne potrubie a komponenty 
 
1.LINKA NA OVÁLNE POTRUBIE- 1 ks 
2.OHÝBAČKA NA OVAL. TVAROVKY - 1 ks 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
1 491 535,33 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  3
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi:  Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
Hranaté potrubie a komponenty
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
42633000-2

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rumanová 144, 951 37 Rumanová, Slovenská republika

II.2.4)    Opis obstarávania
Časť 1: Hranaté potrubie a komponenty  
 
1.LINKA NAPRÍRUBOVÉ LIŠTY 20 - 1 ks 
2.LINKA NAPRÍRUBOVÉ LIŠTY 30/40 - 1 ks 
3.STROJ NA UZATVÁRANIE HRANATÉHO POTRUBIA TYP A - 1 ks 
4.STROJ NA UZATVÁRANIE HRANATÉHO POTRUBIA TYP B - 1 ks 
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5.LINKA NA DELENIE PLECHOV - 1 ks 
6.STROJ NA PUTSBURSKÝ SPOJ - 1 ks 
7.OBRUBOVACÍ STROJ - 1 ks 
8.PRELAMOVACÍ STROJ 2.5 m - 1 ks 
9.STROJ NA ZATLÁČANIE FALCOVÝCH SPOJOV - 1 ks 
10.STROJ NA UZATVÁRANIE SPOJOV - 1 ks 
11.LINKA NA HRANATÉ POTRUBIE - 1 ks 
12.STROJ NA ROVNANIE PLECHOV k plazme - 1 ks 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
536 193,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  9
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OP výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Kruhové potrubie a komponenty
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
42633000-2

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rumanová 144, 951 37 Rumanová, Slovenská republika

II.2.4)    Opis obstarávania
Časť č. 2: Kruhové potrubie a komponenty 
 
1.ZAKRUŽOVACÍ STROJ - 2 ks 
2.ZAKRUŽOVACÍ AUTOMAT - 1 ks 
3.LINKA NA KRUHOVÉ ŠPIRÁLOVÉ POTRUBIE - 1 ks 
4.STROJ NA POZDĹŽNE ZVÁRANIE 1.25 m - 2 ks 
5.STROJ NA BODOVÉ SPÁJANIE LISOVANÍM STACIONÁRNY - 2 ks 
6.STROJ NA OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA - VEĽKÉ PRIEMERY - 1 ks 
7.STROJ NA OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA - MALÉ PRIEMERY - 1 ks 
8.LINKA NA KRUHOVÉ KOLENÁ - 2 ks 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
758 458,67 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  9
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie
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II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OP výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
 
Časť: 3

II.2.1)    Názov
Oválne potrubie a komponenty
Časť č.:  3

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
42633000-2

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS:
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rumanová 144, 951 37 Rumanová, Slovenská republika

II.2.4)    Opis obstarávania
Časť č. 3: Oválne potrubie a komponenty 
 
1.LINKA NA OVÁLNE POTRUBIE- 1 ks 
2.OHÝBAČKA NA OVAL. TVAROVKY - 1 ks 
 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
196 883,67 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  9
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OP výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO") a v súlade
s § 114 ods. 2 ZVO.  
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 ZVO v súlade s
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo
verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. 
 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní. 
 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých predložených dokladov. 
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Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO - Jednotným európskym dokumentom.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch. Jednotný európsky
dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Pokyny na vyplnenie a
predloženie jednotného európskeho dokumentu sú uvedené v súťažných podkladoch. 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti: podľa § 32 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona v spojení s § 114 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. 
 
Uvedené podmienky sa vzťahujú na všetky časti predmetu zákazky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Verejný obstarávateľ
nepožaduje preukázať ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  Verejný obstarávateľ
nepožaduje preukázať technickú a odbornú spôsobilosť uchádzačov.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  18.10.2016 10:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 29.12.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  18.10.2016 10:30
Miesto:  Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v
súlade so zákonom na kontaktnej adrese Octigon, a.s., Mlynské Nivy 49, Apollo Business Center II, blok H, 821 09
Bratislava podľa bodu I.1. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť Ostatné je neverejné. 
O termíne a podmienkach účasti na otváraní ponúk časť Kritériá budú uchádzači, ktorých ponuky sa budú
vyhodnocovať, informovaní v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Áno
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Áno
Použijú sa elektronické platby:  Áno

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomnou žiadosťou v slovenskom jazyku doručenou elektronicky na emailovú
adresu kontaktnej osoby takacova@octigon.sk alebo poštou resp. osobne na adrese kontaktného miesta Octigon, a.s.,
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava (Office: Mlynské Nivy 49, Apollo Business Center II, blok H, 821 09 Bratislava).  
 
Súťažné podklady sú dostupné v Profile verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
profilov/zakazky/15961) a na základe žiadosti uchádzača mu budú odoslané e-mailom; požaduje sa potvrdenie
doručenia a prijatia súťažných podkladov uchádzačom. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v
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listinnej podobe. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa
zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu
kontaktnej osoby uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorého obsahom bude informácia o
prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu. 
 
Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady, ale odporúča uchádzačom požiadať
o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania
súťažných podkladov. 
 
Lehota uvedená v bode IV.2.7 tejto výzvy sa vzťahuje na otváranie časti ponuky označenej ako "Ostatné". 
 
Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály alebo úradne
overené fotokópie. 
 
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 187 ods.8 ZVO písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou. Komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača
bude akceptovaný aj český jazyk. 
 
Verejný obstarávateľ určuje v zmysle § 56 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní lehotu podľa odsekov 10,13 a 14 do
30 pracovných dní od vyzvania na súčinnosť pri podpise zmluvy. 
 
Pre účely zadávania tejto podlimitnej zákazky sa pod pojmom verejný obstarávateľ myslí osoba podľa § 8 ods. 2 zákona

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.09.2016
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