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Výzva na predkladanie ponúk na 

Elektricky poháňané vijáky na priadzu - VO50409844 

 

1. Prijímateľ:     CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o. 

     Štúrova 101, 059 21 Svit 

     IČO: 31736327 

1.1. Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Žembery 

    tel.:  +421 905 490 540 

    mail:  zembery.j@fibrochem.sk 

1.2. V prípade nejasností adresujte e-mailom žiadosť o vysvetlenie kontaktnej 

osobe uvedenej v bode 1.1., ako predmet e-mailu uveďte „VO50409844“. Lehota na 

odpoveď je v prípade správne označenej žiadosti o vysvetlenie 5 pracovných dní od 

doručenia tejto žiadosti. 

2. Opis predmetu zákazky: 

2.1. Predmetom zákazky sú tri elektricky poháňané vijáky určené na navíjanie 

presnej dĺžky vlákien a priadzí. 

2.2. Zariadenie spĺňa nasledovné technické špecifikácie: 

2.2.1. Funkcia: Navíjanie vlákien nastaviteľnej presnej dĺžky za účelom stanovenia 

dĺžkovej hmotnosti vlákna 

2.2.2. Počet pozícií, teda ciev z ktorých sa vlákna alebo priadze môžu paralelne 

odvíjať: minimálne 7 

2.2.3. Dĺžka návinu vlákna nastaviteľná v rozsahu 2 až 9999 metrov 

2.2.4. Presnosť návinu: 1,0 metra alebo lepšia 

2.2.5. Predpätie navíjaného vlákna je nastaviteľné v rozpätí 0-200 cN 

2.2.6. Rýchlosť navíjania je nastaviteľná 

2.2.7. Zariadenie je napájané jednofázovým striedavým elektrickým prúdom  

 220V/50Hz 

2.3. Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto dodania a uvedenie do prevádzky, 

pričom uvedenie do prevádzky môže zahŕňať aj zaškolenie obsluhy 
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2.4. Miestom dodania je:  

   CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., 

   Štúrova 101 059 21 Svit, 

   Slovenská republika 

   NUTS kód: SK031 

3. Vypracovanie ponuky 

3.1.  Ponuka musí byť predložená elektronicky v súlade s časťou 6 tejto výzvy. 

Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, 

ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

3.2.  Uchádzač spolu s ponukou predkladá technickú dokumentáciu ponúkaného 

tovaru za účelom dokázania zhody s opisom predmetu zákazky uvedenom v časti 

2 tejto výzvy. 

3.3.  Uchádzač spolu s ponukou predkladá podpísané čestné vyhlásenie 

o neprítomnosti konfliktu záujmov a o zhode predložených dokumentov 

s originálom. 

3.4.  Ponuku možno predložiť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. 

3.5.  Uchádzač v ponuke uvedie cenu bez DPH, DPH a celkovú cenu 

3.6.  Ak uchádzač predloží ponuku, kde umožní kupujúcemu výber z viacerých 

možností, kupujúci do 5 pracovných dní odpovie presnou špecifikáciou. Uchádzač 

následne v priebehu 5 pracovných dní doručí ponuku pre možnosť vybranú 

kupujúcim s jednoznačne určenou celkovou cenou bez DPH a prílohami podľa 

tejto výzvy.  

3.7.  Cena za dodanie tovaru bez DPH uvedená uchádzačom v predloženej ponuke je 

záväzná! Kupujúci vystaví objednávku resp. uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným 

uchádzačom v zmysle predloženej ponuky. 

3.8.  Predložené ponuky majú platnosť aspoň 40 pracovných dní a cena bez DPH 

uvedená v danej ponuke je pre uchádzača počas platnosti ponuky záväzná 

 

4. Kritériá hodnotenia ponúk 

4.1. Jediným a hlavným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena bez DPH. 
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4.2. Vyhlasovateľ výzvy na predkladanie ponúk bude vyhodnocovať len ponuky na 

tovary, ktoré vyhovujú opisu  predmetu zákazky. Ponuky na tovary, pro 

ktorých nie je možné dokázať zhodu  s opisom predmetu zákazky budú 

vylúčené z hodnotenia. 

4.3. Vyhlasovateľ výzvy na predkladanie ponúk bude vyhodnocovať len kompletné 

ponuky na tovary obsahujúce všetky prílohy podľa tejto výzvy. 

4.4. Vyhlasovateľ výzvy na predkladanie ponúk si vyhradzuje právo vyradiť 

uchádzačov, pri ktorých je dokázateľné že nie sú oprávnení dodávať predmet 

zákazky. 

 

5. Lehota na predkladanie ponúk 

5.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08.12.2022 o 15:00  

6. Miesto a spôsob predkladania ponúk 

6.1. Uchádzač predkladá ponuku spolu s potrebnými prílohami v elektronickej forme, 

e-mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.1. tejto výzvy. 

6.2. Ako predmet e-mailu s ponukou a príslušnými prílohami uchádzač uvedie 

„VO50409844“. 

 

7. Uzavretie zmluvy, vyhotovenie objednávky a platobné podmienky 

7.1. Vyhlasovateľ tejto výzvy vyhodnotí predložené ponuky v priebehu 5 pracovných dní 

po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 5.1. tejto výzvy. 

7.2. Vyhlasovateľ tejto výzvy si vyhradzuje lehotu v trvaní maximálne 22 pracovných 

dní po vyhodnotení ponúk na kontrolu procesu obstarania príslušným orgánom 

podľa bodu 8.3.tejto výzvy 

7.3. Predávajúci vyúčtuje k cene dohodnutej v bode 3.5. tejto výzvy kupujúcemu daň z 

pridanej hodnoty podľa právnych predpisov, platných v čase uskutočnenia 

zdaniteľného plnenia. 

7.4. Ak sa kupujúci a úspešný uchádzač nedohodnú inak, kúpnu cenu tovaru uhradí 

kupujúci na základe faktúry predávajúceho vystavenej najskôr v deň dodania 

tovaru; splatnosť faktúry je 45 dní od jej vystavenia. Pokiaľ faktúra neobsahuje 

náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi, kupujúci je 
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oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na opravu; lehota splatnosti začne plynúť až 

doručením faktúry obsahujúcej všetky predpísané náležitosti. 

7.5. Za omeškanie s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu 

úrok z omeškania vo  výške 0,03 %  z  dlžnej  sumy  za  každý  deň omeškania po 

lehote splatnosti. 

 

8. Povinnosť úspešného dodávateľa 

8.1. Úspešný uchádzač sa v priloženom čestnom vyhlásení, ktoré je prílohou tejto výzvy 

 na predkladanie ponúk, zaväzuje v prípade kontroly postupu obstarania 

predmetu zákazky zo strany príslušného orgánu k povinnosti spolupráce 

s predmetným orgánom v rozsahu uvedenom v predmetnom vyhlásení. 

8.2. Spoluprácou sa v bode 8.1. sa myslí poskytnutie originálov predkladaných 

dokumentov a/alebo elektronickej komunikácie vo veci tejto výzvy na predkladanie 

ponúk v súvislosti s touto výzvou na vyžiadanie príslušným orgánom. 

8.3. Pod príslušným orgánom v odstavci 8.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk sa 

rozumie: 

8.3.1. Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán (IČO: 31819494, 

sídlo: Plynárenská 7/a, 821 09 Bratislava, Slovenská republika) 

8.3.2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(IČO: 00164381, sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika) 

8.3.3. Centrálny koordinačný orgán (Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 

Bratislava, Slovenská republika) 


