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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
STROPTEL, s.r.o.
IČO:  31718540
Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov
Kontaktná osoba: Ing. Alojz Glinský
Mobil: +421 905901906
Telefón: +421 547180400
Fax: +421 547180492
Email: net@stroptel.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.stroptel.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.stroptel.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
Iný (špecifikujte):  spoločnosť s ručením obmedzeným

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Kúpa inovačnej výrobnej technológie

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zákazka kúpa inovačnej výrobnej technológie zahŕňa dodanie výrobnej technológie na výrobu elektrotechnických
súčiastok.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 31720000-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Zákazka zahŕňa dodanie výrobnej technológie pozostávajúcej zo súborov: pinovacie zariadenie, medzioperačná
manipulácia cievok, navíjačka, cínovačka, dopravníkový systém, lakovacie zariadenie, medzioperačná manipulácia
prepraviek, sušiaca pec s manipuláciou, paletizátor, návrh, konštrukcia, montáž a inštalácia, elektrická časť, riadiaca
časť, doprava a zaškolenie personálu

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  1 450 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  6

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon) a to:  
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
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trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,  
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,  
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,  
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,  
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:  
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace  
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,  
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  
f) písm. h) čestným vyhlásením  
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením  
3. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
4. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
5. V súlade s § 128 ods. 1 zákona Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali
spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali.
Podnikateľ (uchádzač) vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §
26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. 
6. Podľa § 33 ods. 4 zákona ako rovnocenné bude uznané potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 
Prijatý bude aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti bude prebiehať podľa § 26 zákona spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona. 
Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia boli určené v súlade s ustanoveniami §
26 zákona, ako taxatívne podmienky zákona. 
Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené kópie.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 100 ods. 1 písm. b)
zákona doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona sa nevyžadujú.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 100 ods. 1 písm. b)
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zákona doklady, ktorými sa preukazuje technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 zákona sa nevyžadujú.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  15.11.2013 09:59
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  15.11.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.11.2013 10:00
Miesto :  Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk "Ostatné" v zmysle § 41 ods. 1 zákona dňa
18.11.2013 o 10.00 hod. uvedené v tomto oznámení bude neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" v
zmysle § 41 ods. 3 zákona vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase
oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Účasť na otváraní časti ponúk, označených ako "Kritériá"
bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená. Na otváraní časti ponúk, označených ako "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní
časti ponúk, označených ako "Kritériá" preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa a fondov Európskej únie v rámci  výzvy KaHR-
111SP-1101, Operačný program Konkurencieschopnosť ahospodársky rast, Prioritná os 1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Odberateľsko-dodávateľská zmluva musí obsahovať nasledovné povinné náležitosti: 
1. Odberateľsko-dodávateľská zmluva musí obsahovať povinnosť dodávateľa predložiť elektronickú verziu podrobného
rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
2. V odberateľsko-dodávateľskej zmluve musí byť uvedená povinnosť dodávateľa prác, tovarov a služieb strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.10.2013
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