
 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

(zákazka s nízkou hodnotou)  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov organizácie: SOVA Digital a.s.  

Adresa organizácie: Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

IČO: 35770911 

DIČ: 2020244325 

IČ DPH: SK2020244325 

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Bc. Pavol Šípoš 

 

2. Zaradenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

 

§ 8 zákona o verejnom obstarávaní  

 

3. Opis predmetu zákazky 

 

3.1 Všeobecná charakteristika predmetu zákazky 

 

Názov: „Digitálne automatizované pracovisko“, 

 

Projekt je realizovaný v rámci operačného programu: Výskum a inovácie, pod 

názvom: „Implementácia digitálnych softvérov do výroby“  ITMS: 313012I916 

 

 

 

Druh (T/S/SP) : služba nie bežne dostupná na trhu 

            tovar nie bežne dostupný na trhu 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
 
Hlavný slovník: 
48 00 00 00 - 8 - Softvérové balíky a informačne systémy 
42 99 73 00 - 4 - Priemyselne roboty 



30 21 30 00 - 5 - Osobne počítače 
 

 

3.2  Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je prílohou č. 1 Výzvy na predkladanie 

 ponúk.  

 

 Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu 

 parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa 

 zadania, alebo A/N), prípadne navrhne ekvivalent. 

 

 

3.3  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Zostava piatich kyber-fyzikálnych buniek je určená pre získanie, vyhodnocovanie a 
spracovanie dát v oblasti  optimalizácie montážnych procesov, automatického 
riadenia, prediktívnu údržbu, logistiku, ergonómiu a pre výučbu špecialistov. Bunky 
môžu pracovať v integrovanom režime, čím sa vytvorí skupina navzájom prepojených 
pracovísk, alebo v autonómnych režimoch ako úplne samostatné bunky so svojim 
vlastným riadením. 

 

3.4. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

 
 

 

4. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednanie 

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Výskum a Inovácie a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

5. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena bez DPH 

 

5.1 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“. 

5.2 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie: 



- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

 

 

6. Miesto termín dodania predmetu zákazky:  

6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Technická univerzita Košice 

6.2. Termín dodania predmetu zákazky:  po podpise Kúpnej zmluvy s úspešným 

uchádzačom je dodanie do 60 

kalendárnych dní.  

 

7. Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy s úspešným 

uchádzačom.    

 

8. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

9. Podmienky účasti:  

 

9.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky.  
 Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý    
zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
 

9.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

 

10.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

10.1 Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 

bezhotovostným platobným stykom.  

10.2 Zálohy nebudú poskytované. 

10.3 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 

10.4 Uchádzač uvádza v ponuke celkovú cenu v rátane DPH 

10.5 Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

- názov predmetu zákazky 

- číslo objednávky (ak sa uplatňuje) 

- číslo faktúry 

- deň zdaniteľného plnenia 

- deň vystavenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

- označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má zrealizovať platba 

- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v eurách 

a celková fakturovaná suma 

- rozpis fakturovaných položiek predmetu zákazky (ak sa uplatňuje). 

 



 

11. Obsah ponuky:  

Uchádzač predloží Prílohu č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a Prílohu č. 2 

Návrh Kúpnej zmluvy, pričom pri cene za predmet zmluvy bude uchádzač vychádzať zo 

samotnej Výzvy na predkladanie ponúk a Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2. 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

 

Lehota na predloženie ponuky: 18.09.2019 do 16:00 

 

13. Spôsob predkladania ponuky 

 

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenú v bode 12. tejto výzvy 

elektronicky na e-mailovú adresu: info@profitender.sk, alebo v listinnej podobe na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. výzvy na predkladanie ponúk.  

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom 

predložená vyplnená   Príloha č. 1  a Príloha č. 2, obe podpísané uchádzačom 

alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 

uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk 

na vyššie uvedené mailové adresy.  

 

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  
SOVA Digital a.s, Bojnická 3, 831 04 Bratislava 

Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – 

„Digitálne automatizované pracovisko“,  

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 

(názov, sídlo, adresa).  

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 

vyplnená  Príloha č. 1  a Príloha č. 2, obe podpísané uchádzačom alebo 

štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 

uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu 

verejného obstarávateľa.  

 

14. Maximálna lehota viazanosti ponúk: 

Termín:  do 31.12.2019 

15. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EU:     ÁNO 

 

16. Jazyk v ktorom možno predložiť ponuky – štátny jazyk – slovenský jazyk 

 

 

17. Ďalšie podmienky a informácie verejného obstarávateľa 
- vzhľadom na špecifikáciu a požiadavky na predmet zákazky určených na základe potrieb 

verejného obstarávateľa, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo úspešne ukončiť 
prieskum trhu s uchádzačom aj v prípade, že bude predložená len jedna ponuka, 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, 

mailto:info@profitender.sk


- proti rozhodnutiam verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu ani námietku v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní, 

- všetky náklady spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači 
hradia v plnej výške na svoje náklady. 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 Návrh – Kúpnej zmluvy 

 

Dátum vyhotovenia výzvy: 5.9.2019 

 

  


