
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku z výnimky na dodanie tovarov, na ktorú sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „ZVO“) nevzťahuje 
 
1. Osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov 
na dodanie tovaru (ďalej len „verejný obstarávateľ“): 
 
Názov verejného obstarávateľa:  Stolárstvo u Kunaja, s.r.o. 
Sídlo:      059 41 Štrba, Tatranská Štrba 1169 
IČO:      36478881 
DIČ:     2020016625 
IČ DPH:    SK 2020016625 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ján Kunaj, Martin Smoleňák - konatelia 
tel. č. kontaktnej osoby:   052/779 12 10 
e-mail kontaktnej osoby:   kunaj@kunaj.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.kunaj.sk 
 
Výzva na predkladanie ponúk aj s prílohami je zverejnená na: www.verejne-obstaravania.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Nákup plnoautomatickej výrobnej 
technológie“ 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., č. 1169 Tatranská Štrba 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): Kúpna zmluva,  
Lehota dodania je do 6 mesiacov Plnoautomatické okenné centrum a do 12 mesiacov 
Plnoautomatická lakovacia linky odo dňa doručenia záväznej objednávky po nadobudnutí 
platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluva bude uzavretá s odkladnou podmienkou, že dôjde ku 
akceptácii výsledkov verejného obstarávania RO/SO. 
Platobné podmienky:  
20 % do 14 dní po vystavení objednávky, 
70% do 60 dní po dodaní zariadenia pred inštaláciou, 
10 % do 30 dní po uvedení zariadenia do prevádzky a podpisu preberacieho protokolu na 
celkový predmet plnenia oboma zmluvnými stranami vystaví predávajúci vyúčtovaciu faktúru 
na celkovú zmluvnú cenu. 
 
7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na nákup plnoautomatickej 
výrobnej technológie: 

1. Časť: Plnoautomatické okenné centrum – 1 ks 
2. Časť: Plnoautomatická lakovacia linka – 1 ks 

Dodanie spolu s dopravou, inštaláciou a zaškolením. 



 
Zákazka je rozdelená na 2 časti: 
1. Plnoautomatické okenné centrum 
2. Plnoautomatická lakovacia linka 
Uchádzač môže predložiť ponuku na 1 časť, na 2. časť alebo na obe časti. 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto 
výzvy na predloženie cenovej ponuky. 

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití 
ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné 
alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú 
uvedené v technickej špecifikácii. 
 
8. Spoločný slovník obstarávania: 
42600000-2 Obrábacie stroje 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
V prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO (výnimiek) a ktoré nie sú viazané 
na finančný limit, nie je povinnosťou prijímateľa predložiť určenie a výpočet PHZ 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Zákazka bude financovaná z 
fondov EÚ (Operačný program: Výskum a inovácie), štátneho rozpočtu a z prostriedkov 
verejného obstarávateľa. 
 
11. Podmienky účasti: Požadujú sa podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZVO. Uchádzač podmienky účasti preukáže predložením dokladov: 
- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
- doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena v EUR bez DPH za predmet 
zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná 
cena bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako 
úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky v EUR bez DPH. 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 22.04.2022 do: 16:00 hod. 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Uchádzač predloží ponuku poštou alebo 
kuriérom alebo osobne na adresu SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 
Spišská Nová Ves alebo E-mailom na: svt@svt.sk alebo kunaj@kunaj.sk.  
 
 
 
 



 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: 
Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, webová stránka. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil 
vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

b. Specifikacia_lakovacia_linka, Specifikacia_Okenne_centrum – Príloha č. 1 a č. 2 
Predloží uchádzač vyplnenú technickú špecifikáciu, ktorá je prílohou výzvy na 
predkladanie ponúk, spolu s cenou bez DPH, DPH a cenu s DPH.  

c. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača – Príloha č. 4 
d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar IBA v prípade, ak nie je verejne 

dostupná 
e. Návrh Kúpnej zmluvy predloží až úspešný uchádzač na vyzvanie.  

 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  
uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.  

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
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. 
 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
Operačný program: Výskum a inovácie 
 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 10.04.2022 
 
 
 



 
 
Prílohy:  
Príloha 1: Špecifikacia_Okenne_centrum 

Príloha 2: Špecifikácia_Lakovacia_linka  

Príloha 3: Identifikácia uchádzača - vzor 

Príloha 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

Príloha 5: Návrh Kúpnej zmluvy časť 1, časť 2 
 


