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Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov:                   TESLA Liptovský Hrádok a.s. 
IČO:                       00009687 

       Sídlo:                      Pálenica 53/79, 03317 Liptovský Hrádok 

       Krajina:                   Slovenská republika 

Kontaktná osoba:   Ing. Stanislav Rízek 
Telefón:                  0911733111 
E-mail:                    rizek@externeobstaravanie.sk 

        Internetová stránka: www.teslalh.sk 

 
  

 
2. Predmet prieskumu trhu 

2.1 Názov predmetu prieskumu trhu je: Univerzálna poloautomatická výrobná linka 
sendvičových panelov – logický celok č.4 

2.2 Predmetom prieskumu trhu je nákupuniverzálnej poloautomatickej výrobnej linky na výrobu 
sendvičových panelov. Podrobný popis je uvedený v Časti II. Opis predmetu zákazky. 

2.3 Predpokladaná hodnota podľa výšky schváleného nenávratného finančného príspevku je 
137 604,- EUR bez DPH 

 
 
3.  Komplexnosť dodávky 

3.1 Predmet zákazky sa nedelí na samostatné logické celky, ide o jeden vecne, funkčne 
a logicky prepojený celok. Oslovený uchádzač ocení celý predmet zákazky. 

 
 
4.  Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku OP Výskum 
a inovácie, kód výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 a z rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa. 

 

5.  Miesto a termín plnenia 

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Tesla Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 
53/79, Liptovský Hrádok. 

 
5.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: predmet zákazky musí byť odovzdaný 

najneskôr do 30.04.2019. Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave svojej 
ponuky. 

 
 
6.  Variantné riešenia  

6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
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6.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
7.  Obsah ponuky 

7.1 Ponuka sa predkladá elektronickou poštou (mailom) na kontaktnú adresu: 
rizek@externeobstaravanie.sk. 

 
7.2 Ponuka  musí obsahovať: 

1. identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo 
miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych 
zástupcov) uchádzača; IČO;  
 

2. vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č.2. 
 

3. cenovú ponuku na predmet prieskumu trhu.Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená 
v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

i.  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

ii.  sadzba  DPH a výška  DPH, 

iii.  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v rámci návrhu 
na plnenie kritéria. 
V prípade, ak sa jedná o zahraničného uchádzača, na ktorého sa povinnosť DPH na 
SR nevzťahuje, ceny sa uvádzajú bez DPH ako konečné, t.z. DPH sa neuvádza 
v ponuke uchádzača, ani v Prílohe č.1. 

Obsah cenovej ponuky: Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú tabuľku z Prílohy 
č.1: Návrh na plnenie kritéria s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou za 
uchádzača (ak relevantné). 

 
V prípade, že Vaša ponuka bude obsahovať katalógy alebo prospekty, prosím 
písomne potvrďte ich aktuálnosť, ak to na nich nie je uvedené. 
Cenová ponuka musí obsahovať okrem povinných náležitosti aj značku 
výrobcu a typové označenie, pričom môže byť vypracovaná v slovenskom, 
alebo českom jazyku, v iných jazykoch sa vyžaduje úradný preklad. 

 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk 

8.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúkelektronickou poštou na e-mailovu 
adresu:rizek@externeobstaravanie.sk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
27.11.2018 o 14:00 hod. 

8.2 Prijatie predloženej cenovej ponuky nezaväzuje zadávateľa k uzatvoreniu dodávateľsko – 
odberateľskej zmluvy. Uzatvorenie Zmluvy má odkladný účinok z dôvodu kontroly 
dokumentácie z prieskumu trhu Riadiacim orgánom pre OP VaI. Zmluva bude uzatvorená až 
po kladnom stanovisku RO. 

8.3 Spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok a.s. bude uchádzačov informovať o výsledku 
vyhodnotenia ponúk elektronickou poštou. 
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9.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

9.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
9.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 
 
10. Hodnotenie ponúk 

10.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 
vrátane DPH. 

10.2 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

10.3 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
 

 
11.  Uzavretie zmluvy 

11.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr 
do 31.12.2018.Návrh zmluvy tvorí prílohu tohto dokumentu. 
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Časť II. 

Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom prieskumu trhu je Univerzálna poloautomatická výrobná linka sendvičových 
panelov – logický celok č.4. Zariadenie slúži na podporu montáže izolačných panelov pre 
segment klimatizačných zariadení. 
 
Požadované technické parametre stroja a ďaľšie požiadavky na dodávku sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke technických parametrov (Príloha č.1). 
 
Uchádzačom je umožnené pri položkách, kde je uvedený názov, výrobca, typové označenie 
a pod.ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiály. Pri použití ekvivalentných druhov 
materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 
funkcionalitám, vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. 
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Príloha č.1 

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – CENOVÁ PONUKA 

 
Zadávateľ: TESLA Liptovský Hrádok a.s. 
Uchádzač: 
Sídlo uchádzača: 
IČO: 
Štatutárny zástupca: 
Kontaktné údaje (tel., e-mail): 
 

C E N O V Á  P O N U K A  

Logický celok: Univerzálna poloautomatická výrobná linka sendvičových panelov  

Názov výrobcu: .................................... 

Typové označenie: .............................. 

 Popis Požadovaná 
hodnota 

Jednotka Ponúkaná 
hodnota 

Cena v € 
bez DPH  

Z
á

kl
ad

n
é

 p
ar

a
m

et
re

 

Všeobecné 

Pracovná plocha Min. šírka x dĺžka 1600x3000 mm  

 

Parametre 
jednotlivého 
sendvičového 
panelu 

Max. šírka x dĺžka 1500x2900 mm  

Min. šírka x dĺžka 150x250 mm  

Hrúbka (po 1 mm) od 30 do 70 mm  

Presnosť hrúbky ± 0,4 mm  

Max. šírka x dĺžka x výška expedičného 
balenia na palete 

1600x3000x
1700 

mm  

Max. zastavaná plocha linky 7x23 m  

Celková priemerná spotreba do 45 kWh  

Lis 

Spodné aj vrchné vyhrievanie do 60 ⁰C  

Dosahovaný tlak od 500 kg/m2
  

V
y

ža
d

o
va

n
é 

v
la

st
n

o
st

i 

Modulárny systém konštrukcie líniového typu linky  

Možnosť aplikácie ochrannej fólie medzi panel a pracovnú plochu  

Aplikačné zariadenie na automatické nanášanie dvojkomponentného lepidla  

Maximalizácia automatickej manipulácie s výrobkami medzi jednotlivými modulmi 
linky  

Plne automatický režim stohovania na expedičnú paletu hotových výrobkov  

Možnosť nepretržitej prevádzky  
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Ď
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) 
 Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného 

logického celku (zariadenia) 
Cena v € 
bez DPH 

Dodanie na 
miesto 
realizácie 

dodanie na miesto realizácie logického celku, t.z. dodanie 
do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný 
areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia 
logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa 

 

Osadenie 
logického 
celku 
(zariadenia) 

osadenie logického celku (zariadenia), t.z. umiestnenie 
a upevnenie logického celku na podloženie pripravené 
zadávateľom podľa pokynov uchádzača 

 

Zapojenie 
logického 
celku 
(zariadenia) 

zapojenie logického celku (zariadenia), t.z. zapojenie 
logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa 
– elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, 
odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích 
bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie 
(ochranu) logického celku pred poškodením a 
vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia 
logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie 
prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých 
východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, 
tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú 
prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR 
týkajúce sa logického celku  

 

Nastavenie 
logického 
celku 
(zariadenia) 

nastavenie logického celku (zariadenia), t.z. uvedenie do 
prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač 
je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických 
parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača  

 

Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH   

DPH  

Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR s DPH  

 
 

Uchádzač musí uviesť vo svojej ponuke minimálne všetky požadované parametre podľa 
špecifikácie technológie, alebo sa slovne vyjadrí k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým 
jednotlivým stanoveným parametrom zadaných žiadateľom pre účely prieskumu trhu.  
 
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme 
zahrnuli do cenovej ponuky, ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek 
zadávateľa. Zároveň prehlasujem, že namivypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám 
obvyklým v danom mieste a čase. 
 
 
 
 
 
V ……………………... dňa ....................... .……………………………………...... 

        Podpis a pečiatka za uchádzača 
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Príloha č.2 

 
Súčasťou súťažnej ponuky je návrh Zmluvy o dielo v zmysle obchodného zákonníka, ktorý 
uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom 
zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa.  
 
 

Kúpna zmluva - NÁVRH 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
1. Kupujúci: 

Obchodné meno:  TESLA Liptovský Hrádok a.s. 
Sídlo:     
Štatutárny zástupca:    
Bankové spojenie:            
IBAN:                                
IČO:                                  
DIČ:                                   
(ďalej len "kupujúci") 

 

2     Predávajúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Adresa: 
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie  
IBAN: 
IČO :  
DIČ  
Reg. č. z Obchodného registra  
Tel.:  
(ďalej len "predávajúci") 

 
čl. 1  

Predmet zmluvy 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu univerzálnu poloautomatickú výrobnú linku na 
výrobu sendvičových panelov pre výrobnú halu TESLA Liptovský Hrádok a.s., podľa 
špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 k tejto zmluve (ďalej ako predmet kúpy, tovar), pričom táto 
špecifikácia je v súlade so zadaním zverejneným v prieskume trhu na predmet „Univerzálna 
poloautomatická výrobná linka sendvičových panelov – logický celok č.4” zo dňa 
19.11.2018.  

 
2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú  kúpnu 

cenu.  
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čl. 2  

Čas dodania a prevzatia tovaru 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy najneskôr do 30.04.2019. 
Predávajúci predmet kúpy dodá v zmluvne dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite. 
Presný deň dodania pri čiastkovom plnení oznámi písomne predávajúci kupujúcemu najneskôr 
3 pracovné dni vopred. 

 
čl. 3 

Miesto plnenia 
 

1.  Tesla Liptovský Hrádok a.s., Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok 
 

 
čl. 4  

Kúpna cena 
 

1. Celková kúpna cena pozostáva z jednotlivých položiek uvedených v prílohe č.1 k tejto zmluve: 
Cena bez  DPH  ............... EUR 

DPH ...................... EUR 
Cena bez  DPH  ............... EUR 

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať v zmluvne dohodnutej cene. 

3. V prípade, keď je nevyhnutná inštálacia zariadenia predávajúcim, súčasťou ceny je aj samotná 
inštalácia vrátane cestovných a dopravných nákladov technikov.  Súčasťou ceny je taktiež 
zaškolenie zamestnancov kupujúceho.  

 
 

čl. 5  
Platobné podmienky 

 
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku dodať kupujúcemu predmet kúpy. 
 

2. Platba bude uskutočnená nasledovne: 
 

a) 20 % kúpnej ceny (....... EUR) musí byť uhradená na základe faktúry vystavenej do 30 dní 
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

b) 70 % kúpnej ceny (....... EUR) musí byť uhradená na základe faktúry vystavenej do 30 dní 
od protokolárneho odovzdania/prevzatia premetu zmluvy 

c) 10 % kúpnej ceny (....... EUR) musí byť uhradená na základe faktúry vystavenej do 30 dní 
po inštalácii predmetu zmluvy a zaškolení zamestnancov  kupujúceho. 

3. Faktúra aj so všetkými prílohami bude zhotoviteľom predložená objednávateľovi v originálnych 
vyhotoveniach v počte 5 ks. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie 
faktúry, resp. ju vráti na prepracovanie alebo doplnenie zhotoviteľovi s pripomienkami 
brániacimi v úhrade faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr bola vzájomne dohodnutá na 60 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi, z dôvodu hradenia ceny za dielo na základe zmluvy 
o poskytnutí NFP. 
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       Čl.6 

Zodpovednosť za  vady a sankcie 
 
1.  Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy plniť riadne a včas. 
 
2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru 

kupujúcemu. 
 
3.  V prípade omeškania platby sa kupujúci zaväzuje uhradiť úroky z omeškania vo výške 0,02% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
4. V prípade, že kupujúci uplatní právo na opravu dodaného tovaru:  

a) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchu v pracovných dňoch najneskôr do 48 hodín od 
nahlásenia poruchy poverenými pracovníkmi.  

b) Servis v rámci záručnej doby zahŕňa: bezplatnú výmenu chybného tovaru (dielu) za 
náhradný minimálne tých istých technických parametrov a kvality, bezplatnú montáž a 
opravu. 

c) Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy tovaru. 
 

 
čl. 7  

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny.  

 
čl. 8  

Obaly a balenie 
 
 1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas   

prepravy. 

  2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
 
 

čl. 9 
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

1.   Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a návodom na použitie, spolu so záručnými 
listami, certifikátmi (pokiaľ je dodávaný tovar certifikovaný) a nosičmi programov, ktoré sa 
podľa licenčných podmienok stanú majetkom TESLA Liptovský Hrádok a.s. 

 
čl. 10 

                                                         Záverečné ustanovenia 
 

1. Predávajúci sa zmluvne zaviaže poskytnúť neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami 
Európskej komisie, Európskeho súdu audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, 
Ministerstvu financií SR, Ministerstvu hospodárstva SR, Riadiacemu orgánu pre OP VaI 
a ďalším oprávneným orgánom, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Kúpnej 
zmluvy a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 

 
2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude spĺňať všetky požiadavky 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmetné 
strojové zariadenie v zmysle predpisov uvedených vo Vyhlásení o zhode  -  a to minimálne: 
nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z (smernica 2006/42/ES), nariadenie vlády č. 308/2004 Z.z. 
(smernica 2006/95/ES), STN EN ISO 12100, STN EN 60204-1, STN EN ISO 13849-1. Pre 
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prípad, že predávajúci preukázateľne nesplní  svoju vyššie uvedenú zmluvnú povinnosť, 
predávajúci sa zaväzuje, že bude v plnom rozsahu a na svoj účet znášať všetky náklady na 
zosúladenie predmetného strojového zariadenia s predpismi uvedenými vo Vyhlásení o zhode.  

     Za preukázateľné nesplnenie povinností predávajúceho sa považuje inšpekčný záznam a/alebo 
odborné stanovisko obsahujúce popis nedostatkov zistených  po vykonaní kontroly Oprávnenou 
právnickou osobou v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. (smernica 
89/391/EEC), v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. (smernica 
2009/104/ES) . 

     Za nedostatok sa považuje odchýlka od požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných 
právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmetné strojové zariadenie uvedené vo Vyhlásení 
o zhode. 

 
3. Právne vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

4. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 

 
  5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
  6. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých predávajúci dostane dve vyhotovenia  

a kupujúci tri vyhotovenia. 

 
  
 

V ............... dňa  .....................                                                  V ............... dňa  ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ………………………..                                                              ……………………………. 
 
           Predávajúci                                                                                Kupujúci 
 

 

 
  


