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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

I.5)

NÁZOV A ADRESY
KNAPECSTEEL s.r.o.
IČO: 43951295
Pusté 927 , 013 22 Rosina
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Vlašková
Telefón: +421 903412755
Email: vlaskova@knapecsteel.sk
Fax: +421 415983382
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.knapecsteel.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15893
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15893
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Služby v oblasti hutného materiálu

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Dodávka inovatívnej technológie
Hlavný kód CPV
43800000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka štyroch typov logických celkov a to :
1.automatická vertikálna píla - I.- 1 ks
2.automatická vertikálna píla - II.- 2 ks
3.mostový jednonosníkový žeriav I. - 1 ks
4.mostový jednonosníkový žeriav II. - 1 ks
Celková predpokladaná hodnota
391 649,34 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
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
OPIS
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Časť: 1
Názov
Automatická vertikálna píla - I.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43800000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
KNAPECSTEEL, s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť č. 1 je dodávka jedného kusu automatickej vertikálnej píly - I. Kompletná
špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania
tovaru" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
166 793,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 250
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: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP
II.2.1)

Časť: 2
Názov
Automatická vertikálna píla - II.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43800000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
KNAPECSTEEL, s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť č. 2 je dodávka dvoch kusov automatickej vertikálnej píly - II. Kompletná
špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania
tovaru" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
181 089,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 250
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.2.1)
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II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP
Časť: 3
Názov
Mostový jednonosníkový žeriav I.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42414500-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
KNAPECSTEEL, s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť č. 3 je dodávka jedného kusu mostového jednonosníkového žeriavu I. Kompletná
špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania
tovaru" súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
22 466,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 90
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: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP
II.2.1)

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.6)
II.2.7)

Časť: 4
Názov
Mostový jednonosníkový žeriav II.
Časť č.: 4
Dodatočné kódy CPV
42414500-6
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
KNAPECSTEEL, s.r.o., Pusté 927, 013 22 Rosina
Opis obstarávania
Predmetom zákazky pre časť č. 4 je dodávka jedného kusu mostového jednonosníkového žeriavu II. Kompletná
špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti "Opis predmetu zákazky" a časti "Obchodné podmienky dodania
tovaru" súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
Predpokladaná hodnota
21 300,00 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 90
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: Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 posilnenie konkurencieschopnosti rastu MSP

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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. podľa ods.
4/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Osoba podľa § 8 zákona o
verejnom obstarávaní nepožaduje preukázať ekonomické a finančné postavenie uchádzačov.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia
§ 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia§ 34 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní: Zoznam dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi
podmienky účasti podľa ustanovenia § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Osoba podľa § 8 ZVO požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti s dodaním tovaru rovnakého alebo
podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Podmienka je primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky
s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie
predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky. Osoba podľa §8 ZVO stanovením predmetnej
podmienky účasti sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval obdobnú zákazku aj pre iný subjekt,
t. j. sleduje, preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky a je primeraná hodnote predmet zákazky,
ktorý plánuje realizovať osoba podľa §8 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre Časť 1. predmetu zákazky - Automatická vertikálna píla - I.:
Zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri
predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 166 000,- Euro bez DPH.
Dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka strojov, alebo zariadení,
alebo technológii do výrobného procesu, alebo oblasti služieb.
Pre Časť 2. predmetu zákazky - Automatická vertikálna píla - II.:
Zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri
predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 181 000,- Euro bez DPH.
Dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka strojov, alebo zariadení,
alebo technológii do výrobného procesu, alebo do oblasti služieb.
Pre Časť 3. predmetu zákazky - Mostový jednonosníkový žeriav I.:
Zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky tovaru
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri
predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 22 000,- Euro bez DPH.
Dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka strojov, alebo zariadení,
alebo technológii na manipuláciu s materiálom.
Pre Časť 4. predmetu zákazky - Mostový jednonosníkový žeriav II.:
Zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky
odvyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktorý musí obsahovať dodávky
tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, ktorých cena kumulatívne (spolu) za všetky tri
predchádzajúce roky od vyhlásenia verejného obstarávania je minimálne 21 000,- Euro bez DPH.
Dodávkou tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky je dodávka strojov, alebo zariadení,
alebo technológii na manipuláciu s materiálom.
Osoba podľa § 8 ZVO odporúča, aby uchádzač zoznam dodávok tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako
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predmet zákazky predložil podľa vzoru ktorý je uvedený v súťažných podkladoch.
V prípade, že cena za dodávku tovaru je v inej mene ako Euro, uchádzač vykoná prepočet na menu Euro a to
podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky (ECB) platným v posledný deň príslušného kalendárneho roka k 31.1.
roku, v ktorom bola dodávka tovaru uskutočnená.
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)
IV.1.3)
IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní použije pri zadávaní
zákazky elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej
aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.03.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.04.2017 11:00
Miesto: KNAPECSTEEL, s.r.o.,, Pusté 927, 013 22Rosina , zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk časť "Ostatné" sa uskutoční bez účasti
uchádzačov. Otváranie ponúk časť "Kritéria" sa uskutoční v súlade s § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a
nebude umožnená účasť uchádzačov.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
2. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v
príslušných právnych predpisoch.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.02.2017
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