
Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa: 

HERN s.r.o. 

Kliňanská 564 

029 01 Námestovo 

IČO: 36 381 047 

DIČ: 2020 129 188 

IČ DPH: SK 2020 129 188 

 

Kontaktné miesto: 

PP Services s. r. o. 

Cabanova 13/B 

841 02 Bratislava 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Šlachta 

Tel: +421 918908594 

E-mail: slachta@tendrex.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti 

HERN s.r.o. - dodávka technológie 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup zariadení - 2 kusov kompaktnej robotickej zváracej bunky a 

1 ks meracieho portálu. 

Súťaž je rozdelená na 2 samostatné časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na 

ktorúkoľvek z týchto častí, alebo aj na obe časti. Každá časť súťaže bude vyhodnocovaná 

samostatne, pričom úspešným uchádzačom na každej z častí súťaže môžu byť rozdielni 

uchádzači. 

1. časť súťaže - Kompaktná robotická zváracia bunka 

2. časť súťaže - Merací portál 

Podrobný opis predmetu zákazky je Prílohou č. 2 Opis predmetu zákazky tejto Výzvy na 

predkladanie ponúk. 

 

4. Kódy CPV: 

Hlavný slovník: 42662000-4 Zváracie zariadenia 

           38300000-8 Meracie prístroje 

                                  

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota predmetu 1. časti súťaže je 379 560 EUR bez DPH. 

Predpokladaná hodnota predmetu 2. časti súťaže je 233 880 EUR bez DPH. 

 

6. Lehota dodania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky jednotlivých častí súťaže bude dodaný v nasledovných lehotách:  

Kompaktná robotická zváracia bunka - do 8 mesiacov od vzniku účinnosti kúpnej zmluvy 

Merací portál - do 30 týždňov od vzniku účinnosti kúpnej zmluvy 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

mailto:slachta@tendrex.sk


HERN s.r.o., Kliňanská cesta 564, 029 01 Námestovo 

 

8. Doklady vyžadované od uchádzačov: 

Uchádzač predloží: 

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  zákazky (platí pre obe časti súťaže, stačí 

predložiť jeden krát). 

 

- prehľad o celkovom obrate za roky 2015, 2016 a 2017, resp. za  posledné tri 

hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač musí predloženým prehľadom preukázať 

výšku obratu minimálne: 

pre 1. časť súťaže 750 000 EUR; 

pre 2. časť súťaže 500 000 EUR. 

za roky 2015, 2016 a 2017, resp. za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré 

sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti súhrnne. 

Je postačujúce ak uchádzač, ktorý predkladá ponuku na obe časti súťaže, preukáže výšku 

obratu len na tej časti súťaže na ktorú predkladá ponuku, ktorá má stanovený vyšší 

požadovaný obrat. 

 

- zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 

za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tejto súťaže s uvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov. 

Ako dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 

bude vyhlasovateľ akceptovať dodávky priemyselných strojov a zariadení (napr. 

zváracej techniky a priemyselnej meracej techniky). Uchádzač musí preukázať 

realizáciu minimálne 3 zákaziek na dodanie tovarov rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky v celkovom finančnom objeme minimálne: 

pre 1. časť zákazky 750 000 EUR bez DPH; 

pre 2. časť zákazky 500 000 EUR bez DPH. 

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na obe časti súťaže, môže preukázať dodávku 

tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v požadovanom 

celkovom finančnom objeme len na tej časti súťaže na ktorú predkladá ponuku, ktorá má 

stanovený vyšší požadovaný celkový finančný objem, a to za predpokladu, že takúto 

dodávka tovarov je možné považovať zároveň za dodávku tovarov rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet zákazky časti súťaže, ktorá má nižší požadovaný 

finančný objem. 

 

Uchádzač môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady čestným vyhlásením, pričom 

na požiadanie poskytne vyhlasovateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 

Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom 

zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením; 

Potenciálny dodávateľ doručí doklady vyhlasovateľovi do piatich pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti, ak vyhlasovaateľ neurčil dlhšiu lehotu. Ak potenciálny dodávateľ 

nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude 

vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

 

9. Obsah ponuky: 
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty: 



- doklady podľa bodu 8. Doklady vyžadované od uchádzačov 

- vyplnenú tabuľku Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie 

ponúk) tej časti (tých častí), na ktorú uchádzač predkladá ponuku 

- kontrolný zoznam technických parametrov zariadení podľa Prílohy č. 3 vyplnený a 

podpísaný uchádzačom tej časti/tých častí, na ktorú/ktoré uchádzač predkladá ponuku. 

 

Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi v rámci ponuky treba 

predložiť ako skeny vo formáte .pdf. 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia: 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena (v EUR bez DPH). 

 

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Ponuky musia byť zaslané e - mailom na adresu slachta@tendrex.sk alebo 

slachta.tomas@gmail.com v lehote do 04.12.2018. 

 

12. Požiadavky na vypracovanie a označenie ponúk: 

Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento 

sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky 

musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského 

jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

V predmete správy (e - mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené: „Zvýšenie 

kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. 

- dodávka technológie - PONUKA“ 
 

13. Výsledok súťaže: 

Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku v lehote na predkladanie ponúk, budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom e - mailu bezodkladne po 

ich vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva. 

 

14. Podmienky súťaže: 
- podmienky tejto súťaže môže vyhlasovateľ meniť len v lehote na predkladanie ponúk a 

túto zmenu zverejní spôsobom, ktorým bola zverejnená táto súťaž. Okrem toho ju 

oznámi všetkým známym subjektom, ktorým túto výzvu zaslal alebo ktoré prejavili 

záujem o informácie o súťaži. V prípade potreby primerane predĺži lehotu na 

predkladanie ponúk. 

- vyhlasovateľ môže súťaž kedykoľvek zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušenie 

súťaže zverejní spôsobom, ktorým bola zverejnená táto súťaž. 

- vyhlasovateľ môže odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

V Námestove dňa 19.11.2018 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Návrhy na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 Opisy častí predmetu zákazky 

Príloha č. 3 Kontrolné zoznamy technických parametrov zariadení 

Príloha č. 4A Návrh kúpnej zmluvy - Kompaktná robotická zváracia bunka 

Príloha č. 4B Návrh kúpnej zmluvy - Merací portál 
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