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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

I.5)

NÁZOV A ADRESY
Oto Almási - AVATS
IČO: 11702371
Parková ulica 290/6, 930 13 Horné Mýto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takáčová
Telefón: +421 244645384
Email: vo@octigon.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.avats.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10599
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.avats.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takáčová
Telefón: +421 948324867
Email: vo@octigon.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.avats.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10599
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Takáčová
Telefón: +421 948324867
Email: vo@octigon.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.avats.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10599
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): podnikateľský subjekt - osoba v zmysle § 8 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): sústružnícke a frezárske práce

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
Inovácia procesu vo firme Oto Almási - AVATS
Referenčné číslo: 1A
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II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

Hlavný kód CPV
42621100-6
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je inovácia výrobného procesu vo firme Oto Almási AVATS, ktorá pozostáva z nákupu nasledovných
strojov a zariadení:
1. časť CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os 1 ks
2. časť Horizontálne obrábacie centrum 1 ks
3. časť Súradnicový merací stroj 1 ks
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
737 547,67 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie
OPIS

Časť: 1
Názov
CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C os
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42621100-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Blatná ulica 314/16, 930 13 Horné Mýto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 1. časti zákazky je dodávka CNC 2-osé univerzálne sústružnícke centrum s poháňanými nástrojmi a C-os,
vrátane príslušenstva, dopravy, montáže, sfunkčnenia a zaškolenia obsluhy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných
podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
247 011,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OP výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
II.2.1)

II.2.1)
II.2.2)
II.2.3)

Časť: 2
Názov
Horizontálne obrábacie centrum
Dodatočné kódy CPV
42612100-0
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK021
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Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Blatná ulica 314/16, 930 13 Horné Mýto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 2. časti zákazky je dodávka Horizontálneho obrábacieho centra, vrátane príslušenstva, dopravy, montáže,
sfunkčnenia a zaškolenia obsluhy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
423 176,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OP výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Časť: 3
Názov
Súradnicový merací stroj
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38300000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Blatná ulica 314/16, 930 13 Horné Mýto
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom 3. časti zákazky je dodávka Súradnicového meracieho stroja, vrátane príslušenstva, dopravy, montáže,
sfunkčnenia a zaškolenia obsluhy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
67 360,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 6
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: OP výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
II.2.1)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO") a v súlade
s § 114 ods. 2 ZVO. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152
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ZVO v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých predložených dokladov.
Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO - Jednotným európskym dokumentom.
Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže
predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch. Jednotný európsky
dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Pokyny na vyplnenie a
predloženie jednotného európskeho dokumentu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti: podľa § 32 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona v spojení s § 114 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: nepožaduje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Požaduje sa predložiť doklad v
zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 37 ZVO, predloží skupina požadované doklady na
preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa
druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o
požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa
odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať
stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú alebo
odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov.
Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa §39 odseku 2 zákona
aj o tejto osobe.
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby,
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač
alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
Odôvodnenie primeranosti ( § 38 ods. 5 zákona):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa § 34 ods. 1, písm.a) z dôvodu, aby uchádzač preukázal
schopnosť a praktické skúsenosti s dodaním rovnakých alebo podobných tovarov, ako je predmet zákazky. Predmetnú
požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. Zároveň tým zamedzí riziko
prameniace z nedostatočných skúseností s dodávkou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v nasledovnej súhrnnej výške pre
jednotlivé časti:
I. časť: vo výške min. 240 000,- EUR bez DPH
II. časť: vo výške min. 420 000,- EUR bez DPH
III. časť: vo výške min. 67 000,- EUR bez DPH
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Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
V prípade, že odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, uchádzač uvedie v zozname dodávok tovarov
aj kontakt odberateľa.
Podľa § 187 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014,
splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je
možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
V prípade zmlúv s viacročným plnením, napr. plnenia od roku 2012, do plnenia zmlúv za požadované obdobie 3
priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tohto verejného
obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti sa zahrnú iba čiastkové hodnoty zmlúv
plnené v požadovanom období rokov. V prípade, že v rámci predložených referencií boli realizované dodávky tovaru ako
tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá
hodnota tovarov, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti
(napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v zákonom
stanovenej lehote realizoval zákazku dodávky tovarov, ktoré sú predmetom zákazky uchádzač alebo jeho osoba podľa §
34 ods. 3 zákona. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov. V zozname dodávok tovarov je
potrebné uviesť všetky požadované údaje.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona č.
343/2015 Z. z. na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2016 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 28.04.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2016 10:30
Miesto: Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v
súlade so zákonom na kontaktnej adrese Octigon, a.s., Mlynské Nivy 49, Apollo Business Center II, blok H, 821 09
Bratislava podľa bodu I.1. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: neuplatňuje sa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Áno
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Áno
Použijú sa elektronické platby: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tejto podlimitnej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Súťažné podklady si záujemca vyžiada písomnou žiadosťou v slovenskom jazyku doručenou elektronicky na emailovú
adresu kontaktnej osoby vo@octigon.sk alebo poštou resp. osobne na adrese kontaktného miesta Octigon, a.s.,
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava (Office: Mlynské Nivy 49, Apollo Business Center II, blok H, 821 09 Bratislava).
Súťažné podklady budú na základe žiadosti odoslané uchádzačom e-mailom a uchádzač potvrdí ich prijatie e-mailom.
Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa zriadeného
Úradom pre verejné obstarávanie, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej
osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov,
ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu.
Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady, ale odporúča uchádzačom požiadať
o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania
súťažných podkladov.
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VI.5)

Lehota uvedená v bode IV.2.2 tejto výzvy sa vzťahuje na otváranie časti ponuky označenej ako "Ostatné".
Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály alebo úradne
overené fotokópie.
Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 187 ods.8 ZVO písomne
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou. Komunikácia
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača
bude akceptovaný aj český jazyk.
Verejný obstarávateľ určuje v zmysle § 56 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní lehotu podľa odsekov 10,13 a 14 do
30 pracovných dní od vyzvania na súčinnosť pri podpise zmluvy.
Pre účely zadávania tejto podlimitnej zákazky sa pod pojmom verejný obstarávateľ myslí osoba podľa § 8 ods. 2 zákona.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.09.2016
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