
 

 

 

 
 
 
 

REA-S s.r.o., Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko 
IČO: 36059099 

 
Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  

(ďalej len „verejný obstarávateľ”) 
Výzva na predloženie ponuky 

 
Žiadateľom / prijímateľom je osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo 
nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, 
pričom na túto osobu sa vzťahuje Metodický pokyn CKO č. 6, ktorý je priamo uplatniteľný pre EŠIF s účinnosťou 

od 09.10.2018 a stanovuje pravidlá obstarávania pre tieto typy zákaziek. 
 
 
 
 

„Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
(žiadateľa/prijímateľa, kupujúceho) 
Verejného obstarávateľa v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní (ZVO) 
 
Názov verejný obstarávateľa: REA-S s.r.o. 
Sídlo: Mostárenská 9, 977 56 Brezno, Slovensko 
 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kán - konateľ 
IČO: 36059099  
DIČ: 2021733065  
IČ DPH: SK 2021733065  
Internetová stránka: http://www.rea-s.sk 
 
 
Kontaktná osoba  
vo veciach ver. obstarávania:  
Kontaktná osoba: Mária Ivaničová  
Telefón: +421 904 576 327   
Email: obstaravam@gmail.com 
 
NUTS kód: 032 Banskobystrický kraj 
 

1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade so znením tejto Výzvy na predloženie ponuky  
e-mailom na: obstaravam@gmail.com 
 

 
2. Predmet obstarávania: 

Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Inteligentná inovácia v spoločnosti           
REA-S“ je inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S, ktorá spočíva v dodávke 
- časti 1: Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom, mobilnými            
polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením a 
-časti 2: Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby. 
Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) samostatné časti, t.j. 2 samostatné logické celky*. Podrobné               
vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 4 Špecifikácia predmetu zákazky 
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ČASŤ 1/ LOGICKÝ CELOK 1 Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom,             
mobilnými polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením 
 
Dodatočné kódy CPV  
Hlavný slovník: 42662000-4 Zváracie zariadenia 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
Predmetom zákazky je kúpa a dodávka robotizovaného zváracieho a brúsneho pracoviska s manipulačným             
robotom, mobilnými polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením, so záručným           
servisom a inštaláciou strojnej technológie na pracovisku a jeho uvedenie do prevádzky. Podrobné vymedzenie              
predmetu zákazky je v prílohe č. 4 Špecifikácia predmetu zákazky 
 
 
ČASŤ 2 / LOGICKÝ CELOK 2 Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby 
 
Dodatočné kódy CPV  
Hlavný slovník: 48810000-9 Informačné systémy 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Predmetom zákazky je rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby kúpou a dodávkou licencie pre nové              
funkcionality, ktoré rozšíria výrobnú aplikáciu spoločnosti, vrátane príslušenstva a doplnkových služieb (podpora            
riadenia organizácie, projektovo-procesné riadenie organizácie, rozšírenie funkčnosti skladov o skladové pozície,           
rozlišovacích atribútov, mobilných skladníkov, správa dokumentov, pokročilé plánovanie výroby (APS), rozšírenie           
riadenia výroby, busines inteligence v oblasti výroby).  
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohe č. 4 Špecifikácia predmetu zákazky 
 
*V tomto verejnom obstarávaní je slovo „časť” ekvivalentom slovného spojenia „logický celok” 

 
 

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,              
značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke v súlade s                 
§42 zákona verejnom obstarávaní túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalentný tovar s rovnakými              
alebo lepšími vlastnosťami a parametrami. 

 
3. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie:  
Osoba podľa § 8 ods. 2 ZVO požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:  

 
a) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač musí                 
spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom                 
obstarávaní –musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce, ktorý            
zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať            
tovar, poskytovať službu,uskutočňovať stavebné práce, 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.  
b) Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -Uchádzač nemá                
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo             
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu –uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti             
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením. Verejný               
obstarávateľ požaduje predloženie čestného vyhlásenia len od úspešného uchádzača v zmysle prílohy č.             
3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 
 
b) Podľa § 40 od. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní–u uchádzača nesmie existovať dôvod na                 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného                 
obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujemcov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní              
nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Verejný obstarávateľ uvedené skúma počas procesu           
verejného obstarávania.  
 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa          
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e ) a f) zákona o verejnom obstarávaní, overí sám                  
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre              
verejné obstarávanie a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného uchádzača) je zrejmé, že spĺňa             
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)a f) zákona o verejnom                 
obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil podmienku             
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  
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V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku účasti             
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí prostredníctvom                
internetu v príslušnom registr. 
Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpis z informačného systému v rozsahu               
zdrojových registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o predloženie výpisu z            
príslušných zdrojových registrov. Zároveň v prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v            
zozname hospodárskych subjektov, vyzve verejný obstarávateľ úspešného uchádzača pred         
uzatvorením, aby mu v súčinnosti predložil na preukázanie splnenia podmienky ú časti podľa §              
32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti               
vo verejnom obstarávaní. 

 
 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila verejným Verejný obstarávateľom určené požiadavky           
vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na              
vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH celého predmetu zákazky            
konkrétnej časti, bude podpísaná Kúpna zmluva v zmysle prílohy č. 5 tejto Výzvy.  

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil Verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených           
v § 6 ZVO vo výške:  
Celková predpokladaná hodnota zákazky spolu: 927 314,78 Eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota časti 1: 720 169,45 EUR bez DPH 
Predpokladaná hodnota časti 2: 207 145,33 Eur bez DPH 
 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
Miestom plnenia/dodania predmetu zákazky  pre obe časti je - Brezno, Slovenská republika 
Termín dodania, trvanie kúpnej zmluvy pre obe časti je: 9 mesiacov v zmysle podmienok bližšie špeci
fikovaných v kúpnej zmluve pre príslušnú časť/logický celok. 

 
7. Financovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov spoločnosti REA-S s.r.o. a z NFP, v rámci Operačného               
programu: Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 Výzva na predkladanie         
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií           
v priemysle a z vlastných finančných zdrojov. Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel              
Operačného programu Integrovaná infraštriktúra. 

8. Lehota na predloženie ponuky: 
Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 20.05.2020 do 12:00 hod. miestneho času.             
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto           
stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené.  

Spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu: obstaravam@gmail.com 
Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí (na jednu časť alebo             
na obidve (všetky) časti). 
 
 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je cena.  
Posudzuje sa cena bez DPH uvedená v Návrhu na plnenie kritériá (Príloha 2 tejto výzvy) v cenovej                 
ponuke uchádzača.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky. Všetky ceny uvedené v                
ponuke uchádzača musia byť vyjadrené v mene euro (EUR, €) a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.  
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o                 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon               
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.  
Do procesu vyhodnocovania budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požiadavky na predmet zákazky a              
podmienky účasti. V prípade akýchkoľvek nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia podmienok účasti           
a požiadaviek na predmet zákazky budú uchádzači vyzvaní na vysvetlenie resp. doplnenie cenovej             
ponuky.  
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe  najnižšej ceny. 
Pod cenou sa rozumie cena za dodanie časti (logického celku) xxx predmetu zákazky  v EUR bez DPH.  
xxx = číslo časti (logického celku) predmetu zákazky v intervale od 1 do 2.  
2. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti uchádzačov a následne vyhodnotí ponuky z             

hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Všetky ponuky, ktoré nebudú vylúčené,           
budú  

vyhodnotené z hľadiska plnenia kritéria.  
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3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za danú               

časť predmetu zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí tretiu najnižšiu cenu za danú časť                 
predmetu zákazky v EUR bez DPH atď. . .  

atď. . .  
4. Vyššie uvedené kritérium a pravidlá jeho uplatnenia sú platné pre každú časť  predmetu zákazky. 

 

 
10. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje              
službu, dodávava tovar alebo uskutočňuje stavebné práce a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí             
obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón,             
fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby            
uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Podľa toho, na ktorú časť uchádzač predkladá ponuku, predloží uchádzač vyplnením formuláru,            
ktorý tvorí Prílohu 2 tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena               
celkom za celý daný predmet zákazky bez DPH uvedená v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom               
DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 

a. Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 4 tejto Výzvy na predloženie ponuky. 
Podľa toho, na ktorú časť uchádzač predkladá ponuku, predloží uchádzač vyplnenú prílohu č. 4              
Špecifikácia predmetu zákazky, ktorý je prílohou výzvy na predkladanie ponúk.  

b. Doklad- Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom             
obstarávaní o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce,          
ktorý zodpovedá predmetu zákazky v zmysle pokynov uvedených v bode 4 tejto Výzvy. 

c. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,že             
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v           
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, v zmysle             
pokynov uvedených v bode 4 tejto Výzvy. Čestné vyhlásenie tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy               
na predloženie ponuky.  

d. Zoznam subdodávateľov Príloha č. 6- uchádzač predkladá len v prípade, že časť            
predmetu obstarania bude realizovať formou subdodávky. 

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená             
v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať             
dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,  musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho                
preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je              
preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do            
slovenského jazyka. 

 

Uchádzač predloží naskenované požadované dokumenty v prílohe e-mailovej správy, pričom v predmete          
správy uvedie nápis: PONUKA:_”Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S“. 

1. Otváranie ponúk: 
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9. tejto Výzvy na              
predloženie ponuky budú otvorené dňa 20.05.2020 o 13,00 hod. miestneho času. Otváranie a             
vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
 

1.  Obhliadka miesta dodanie tovaru 
- Neuskutočňuje sa 

 
2. Ďalšie informácie verejného Verejný obstarávateľa: 

 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok obstarávania uchádzačom písomnou elektronickou formou         
prostredníctvom e-mailu. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne              
zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 

 
Úspešný uchádzač  - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní, pokiaľ sa ich to týka, že podľa § 4 ods. 1 
druhá veta zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, "Partner verejného sektora 
musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy". 

 
11. Konflikt záujmov:  
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Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky             
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo              
porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.           
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky            
Verejný obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.            
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo             
realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom             
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými           
účinnými opatreniami, vylúči Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO                
uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 

 
V Brezne dňa 05.05.2020 
 

......................................................... 
 

Ing. Ján Kán 
konateľ 

Prílohy: 
Príloha 1: Identifikácia uchádzača - vzor 
Príloha 2: Návrh na plnenie kritéria – vzor 
Príloha 3: Čestné vyhlásenie §32 f ZVO 
Príloha 4: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha 5: Kúpna zmluva 
Príloha 6: Zoznam subdodávateľov - vzor 
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