Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
pre zákazku s nízkou hodnotou nad 100 tisíc EUR mimo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:

Lago - nástrojáreň spol. s r. o.
013 62 Veľké Rovné 1571
36 394 009
0905 847 829
lago@lago.sk
Ing. Vladimír Lago

Názov zákazky:
Druh zákazky:
Miesto realizácie zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky:

2. Zákazka
5-osé CNC obrábacie centrum
tovary
013 62 Veľké Rovné 1571
1.000.000,- EUR

Zákazka sa riadi ustanoveniami a pokynmi, ktoré sú uvedené v Príručke k procesu verejného
obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum
a inovácie v gescii MH SR a v Metodickom pokyne Centrálneho koordinačného orgánu č. 12.

3. Opis predmetu zákazky
Všeobecné požiadavky:
Zariadenie na obrábanie tvarovo zložitých súčiastok, foriem a nástrojov.
Technické požiadavky:
• Veľkosť stroja (pojazdy)
minimálne 5000 x 3000 x 1500 mm
• Pracovný posuv os X,Y,Z
minimálne 20 m/min
• Veľkosť upínacej dosky
minimálne 4250 x 2500 mm
• Celková nosnosť upínacej dosky
minimálne 20 ton
• Vedenie X, Y
valivé
• Kužeľ vretena
ISO 50 alebo HSK – 100
• Chladenie nástrojov vnútorné
minimálne 20MPa
• Vonkajšie chladenie nástrojov kvapalinou
minimálne 5 MPa
• Zásobník na nástroje
minimálne 20 miest
• Priame odmeriavanie lineárnych osách
optické, krok 0,0001
• 3D riadenie
Heidenhain TNC 640
• Presnosť polohovania osí X, Y, Z
maximálne 0,016 mm
• Opakovaná presnosť osí X, Y, Z
maximálne 0,008 mm
• Ručné koliečko
• Oplachová pištol
• Automatické mazanie posúvajúcich sa plôch a ložísk
• Hlava – súvisle polohovaná
• Krútiaci moment vretena
minimálne 400 Nm
• Minimálne otáčky vretena
minimálne 6000 ot/min.
• Rozsah naklápania frézovacej hlavy – osa B/C
minimálne +- 185° / +- 95°
• Vynášače špon
• Tepelná stabilizácia vretena

•
•
•
•
•
•

Vyvažovanie osy "Z"
Diaľková diagnostika
Doprava do areálu objednávateľa
Uvedenie stroja do prevádzky
Školenie obsluhy a údržby
Manuál a dokumentácia v SK alebo CZ jazyku

4. Možnosť predloženia ponuky
Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Predloženia variantných riešení
sa nepovoľuje.
5. Lehoty, miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky
Termín predkladania cenovej ponuky je stanovený do 24.05. 2019 do 17:00 hod. osobne,
mailom, kuriérom alebo poštovou zásielkou. Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom
alebo českom jazyku, technická dokumentácia k predmetu zákazky môže byť predložená aj
v anglickom alebo nemeckom jazyku.
Adresa pre zaslanie alebo osobné doručenie ponuky:

Lago - nástrojáreň spol. s r.o.
013 62 Veľké Rovné 1571

Adresa pre zasielanie ponuky elektronicky:

lago@lago.sk

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 31.12.2019.
Forma predloženia cenovej ponuky:
• predloženie cenovej ponuky na požadovaný tovar;
• predloženie vyplnenej tabuľky s technologickými parametrami ponúkaného zariadenia;
• uvedenie celkovej ceny v cenovej ponuke vrátane dopravy a iných doplnkových služieb
(inštalácia zariadenia, školenie...)
o Cena bez DPH
o DPH
o Cena s DPH;
• cenová ponuka musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je
žiadateľ povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia resp. podpisu;
• v prípade doručenia ponuky osobne/kuriérom/poštou v písomnej forme je nutné doručiť
cenovú ponuku v uzavretej obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa s uvedením
hesla: „Predloženie cenovej ponuky pre spoločnosť Lago - nástrojáreň spol. s r.o.“;
• v prípade doručenia ponuky mailom je nutné do názvu správy uviesť: „Predloženie
cenovej ponuky pre spoločnosť Lago - nástrojáreň spol. s r.o.“. Cenová ponuka musí
tvoriť prílohu správy.
Súťažné ponuky doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú
prijaté a budú zaslané obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať po jeho
doručení vyhlasovateľovi.

7. Lehoty
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa dňa 24.5. 2019 o 17:30 hod. Vyhlasovateľ
bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku mailom najneskôr do 10 pracovných dní od
vyhodnotenia.

8. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať
podmienkam zákazky. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné, bez účasti uchádzačov.
Najvýhodnejšia cenová ponuka bude určená najvyšším počtom bodov získaných podľa kritérií
hodnotenia ponúk.
Kritériá hodnotenia ponúk:
• cena (C) za predmet zákazky bez DPH – váha 70
spôsob výpočtu
ponuka s najnižšou číselnou hodnotou
Čiastkové body za C = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria C
vyhodnocovaná ponuka
•

celková nosnosť upínacej dosky (CN) – váha 20
spôsob výpočtu
vyhodnocovaná ponuka
Čiastkové body za CN = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria CN
ponuka s najvyššou číselnou hodnotou

•

krútiaci moment vretena (KMV) – váha 10
spôsob výpočtu
vyhodnocovaná ponuka
Čiastkové body za KMV = ––––––––––––––––––––––––––––––– x váha kritéria KMV
ponuka s najvyššou číselnou hodnotou

Úspešnému uchádzačovi bude následne doručené oznámenie prijatí ponuky a ostatným
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich
ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

9. Zmluva
Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie kúpnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a úspešným
uchádzačom pre každú časť zákazky samostatne. Predpokladaná lehota dodania tovaru je
najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
Typ zmluvy na dodanie tovaru:
Výsledok postupu prieskumu trhu:

kúpna zmluva
zadanie zákazky

10. Ďalšie informácie vyhlasovateľa
• Obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a
pokynov uvedených v tejto Výzve, v Príručke k procesu verejného obstarávania pre dopytovoorientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH
SR a v Metodickom pokyne Centrálneho koordinačného orgánu č. 12.
• Obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných
prostriedkov vyčlenených vyhlasovateľom na tento účel.
• Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania:
- ak nebude predložená žiadna ponuka,
- ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti a požiadavky stanovené výzvou,
- ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum.
• Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou v prieskume trhu znáša
uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
prieskumu trhu.

Veľké Rovné, 13.5. 2019
Vladimír Lago

Príloha:

Návrh kúpnej zmluvy
Tabuľka s požadovanými technickými parametrami

