Záznam z prieskumu trhu
k zákazke nad 100 000 EUR
1.Identifikácia prijímateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba zodpovedná:
za opis predmetu zákazky:
Telefón:
E-mail:
za proces verejného obstarávania (VO):
Telefón:
E-mail:

V I KO spol. s r.o.
Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
31 584 764
2020439223
SK2020439223
ČSOB a.s.
na refundáciu:
IBAN: SK88 7500 0000 0040 2456 7747
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
Ing. Peter Ščotka, PhD., konateľ
+421 903 802 302
pscotka@scotka.sk
Ing. Ivan Moravčík
+421 905867168
moravcik.ivo@gmail.com

Adresa hlavnej stránky prijímateľa (URL): https://www.viko-pb.sk/
Prijímateľ je osobou, ktorej verejný obstarávateľ (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a
športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky)
poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP na tovary, stavebné práce alebo služby.
2. Názov zákazky:
Inovácia produktového radu spoločnosti V I K O spol. s r.o. – CNC frézovacie centrum
3. Predmet zákazky:
Stručný opis predmet zákazky:
Predmetom zákazky bolo dodanie CNC frézovacieho centra, jeho zapojenie a osadenie vrátane
dopravy. CNC frézovacie centrum bude slúžiť na opracovanie súčastí oceľových frém.
Prijímateľ požadoval dodanie nasledovného tovaru:
CNC frézovacie centrum – 1 ks
Špecifikácia predmetu zákazky:
Dodaný tovar musel dosahovať stanovené minimálne technické parametre ako aj ďalšie
požiadavky, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

MJ

Požadovaná
hodnota

[áno/nie]

áno

[áno/nie]

áno

[áno/nie]

áno

Hmotnosť

[kg]

Min. 7300

Hmotnosť

[kg]

Max. 7800

Výška

[mm]

Max. 3000

CNC frézovacie Šírka
centrum
Hĺbka

[mm]

Max. 2600

[mm]

Max. 3300

[kg]

Min. 850

Rozsah otáčok

[ot/min.]

Min. 14 000

Výkon motora

[kW]

Min. 18

Krútiaci moment

[Nm]

Min. 195

-

Min. 31

Celok

Parameter
Možnosť načítať výkres v DXF
formáte
Diálogové programovanie
Systém teplotnej stabilizácie

Maximálne zaťaženie stola

Počet nástrojových miest

Ďalšie súčasti
hodnoty
obstarávaného
zariadenia

Objem nádrže chladiacej kvapaliny
Doprava stroja na miesto prevádzky:
Považská Teplá 529, 01705
Považská Bystrica
Osadenie zariadenia

[L]

Min. 210

[áno/nie]

áno

[áno/nie]

áno

Zapojenie zariadenia

[áno/nie]

áno

Skúšobná prevádzka
Prevedenie zodpovedajúcej
požiadavkám „CE“
Návod na obsluhu a údržbu stroja
v slovenskom alebo českom jazyku
Vstupné (prvé) zaškolenie obsluhy
v rozsahu min. 30 hodín pre 5 členov
obsluhy

[áno/nie]

áno

[áno/nie]

áno

[áno/nie]

áno

[áno/nie]

áno

Hodnota
parametra
predkladateľa
ponuky

Výrobca a označenie stroja:

Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania:
42600000-2 Obrábacie stroje
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje
42621100-6 CNC sústruhy
42623000-9 Frézovačky
42630000-1 Kovoobrábacie stroje
42637300-3 Obrábacie stroje na frézovanie kovu
42638000-7 Kovoobrábacie centrá
Poznámka: Technické požiadavky a charakteristiky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
a jej prílohách odvolávajúce sa odkazmi na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie / značku, patent, typ. krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby; boli použité
z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným
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spôsobom. Uchádzač mohol ponúknuť ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ak vo svojej
ponuke preukáže, že ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ktoré navrhol sú rovnocenné a
spĺňajú určené technické požiadavky prijímateľa. Dodané stroje museli dosahovať minimálne
stanovené technické parametre ako aj ďalšie požiadavky, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedených
tabuľkách.
Rozdelenie zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nedelil na časti. Ponuku bolo potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Lehota dodania predmetu zákazky:
Tovary musia byť dodané a prebrané do 7 (siedmich) mesiacov od nadobudnutia účinnosti
Kúpnej zmluvy. K dodaniu tovarov môže prísť skôr v rámci stanovenej lehoty od účinnosti
zmluvy podľa ponuky úspešného uchádzača.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude dodaný do výrobnej prevádzky spoločnosti V I K O spol. s r.o.,
Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica.
Predpokladaná hodnota zákazky vychádzala z výšky schváleného nenávratného finančného
príspevku a jej hodnota je 198 170,00 EUR bez DPH.
Prijímateľ si vyhradil právo neprijať ponuku, ktorá prekročila predpokladanú hodnotu zákazky
(vyčlenené finančné prostriedky).
4. Určenie kritéria/ kritérií na vyhodnotenie ponúk:
Prijímateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 3 písm. a) zákona
verejnom obstarávaní: najlepší pomer ceny a kvality.

o

Kritérium č. 1: Cena
Relatívna váha: 60
Kritériom č. 1 je najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky.
Kritérium č. 2: Lehota dodania
Relatívna váha:40
Kritériom č. 2 je najkratšia lehota dodania v kalendárnych dňoch predmetu zákazky.
Obe kritéria boli neaukčné.
Počet bodov bol ponuke pridelený na základe stanoveného vzorca:
Počet bodov

=

(váha kritéria č. 1 x
+ (váha kritéria č. 2 x

Hodnota najnižšieho kritéria č.1
Hodnota hodnoteného kritéria č.1
Hodnota najnižšieho kritéria č.2
Hodnota hodnoteného kritériač.2

)+

)

Výsledný počet bodov sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.
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Úspešným uchádzačom sa stal uchádzač, ktorého ponuka dosiahla najvyšší počet pridelených
bodov. Prijímateľ zostavil poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne.
Ponuka bola zaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedal všetkým
určeným podmienkam vo výzve na predkladanie ponúk a bola doručená v lehote na
predkladanie ponúk.
Výsledok prieskumu trhu sa uchádzačom zaslal elektronicky: e-mailom.
5. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli
ponuky vyhodnocované:
Prieskum trhu bol začatý zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke
prijímateľa. Predmetná výzva bola zaslaná vybraným záujemcom (potenciálnym
dodávateľom). Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená aj webovej stránke
www.partnerskadohoda.gov.sk .
Vo výzve na predkladanie ponúk boli stanovené nasledovné podmienky účasti:
Uchádzač musel mať oprávnenie dodávať tovar v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky.
Predmetnú skutočnosť uchádzač mal preukázať Výpisom z Obchodného registra
(v prípade
právnickej osoby) alebo Živnostenského registra (v prípade fyzickej osoby).
Prijímateľ uviedol, že uzná na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti aj doklad o
zápise uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač mal predložiť Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania (od zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk) s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov. K zoznamu dodávok tovaru bolo potrebné priložiť aspoň jeden
doklad o dodaní v hodnote (zmluvnej cene) viac ako 150 000 EUR bez DPH za predchádzajúce
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Doklad o dodaní tovaru musel obsahovať nasledovné údaje:
- identifikáciu dodávateľa (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo)
- identifikáciu odberateľa (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo odberateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo)
- identifikácia plnenia – dodávky tovaru (stručný popis plnenia, množstvo, objem alebo rozsah
plnenia; miesto, cena a lehota plnenia)
- hodnotenie plnenia – či bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy a či bolo
uspokojivé alebo neuspokojivé,
- ďalšie informácie, ktoré odberateľ považuje za dôležité,
- dátum vyhotovenia dokladu a podpis oprávnenej osoby.
Prijímateľ tiež stanovil požiadavky na obsah ponuky v predmetnej výzve.
Ponuka uchádzača musela obsahovať nasledovné doklady:
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a) Identifikačné údaje
Identifikačné údaje uchádzača museli obsahovať tieto údaje: obchodný názov, sídlo, štatutárny
zástupca, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie neplatca DPH),
právna subjektivita, e-mail, tel. číslo.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Uchádzač mal predložiť vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
priložený ako príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk, podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača.
Kritériom č. 1 bola najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie predmetu zákazky. Uchádzačom
navrhnutá cena musela zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, mal uviesť túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o cene ponuky.
Kritériom č. 2 bola najkratšia lehota dodania v kalendárnych dňoch predmetu zákazky. Lehotu
dodania mal uchádzač určiť v kalendárnych dňoch.
c) Doklad o oprávnení dodávať tovar
Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO) preukazujúci
oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu k danému predmetu zákazky.
Uchádzač sa mohol preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie podľa § 152 zákona
o verejnom obstarávaní.
d) Zoznam dodávok tovaru vrátane dokladu o dodaní tovaru
Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (od
zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. K
zoznamu dodávok tovaru bolo potrebné priložiť aspoň jeden doklad o dodaní tovaru
v
hodnote (zmluvnej cene) viac ako 150 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania.
Podrobnejšie informácie boli uvedené v bode 8 výzvy na predkladanie ponúk.
e) Návrh Kúpnej zmluvy
Uchádzač mal predložiť vyplnený návrh zmluvy priložený ako príloha č. 2 výzvy na
predkladanie ponúk, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
f) Technické parametre predmetu zákazky
Uchádzač mal predložiť vyplnenú prílohu č. 3 výzvy na predkladanie ponúk, podpísanú
oprávnenou osobou uchádzača.
Ponuka uchádzača č. 1 PROFIKA s.r.o. obsahovala nasledovné doklady:
a) Krycí list nabídky (Identifikační údaje)
b) Návrh uchazeče k plnění kritéria pro hodnocení nabídek
c) Doklad o oprávnení dodávat zboží + Seznam referenčních dodávek
d) Návrh kupní smluovy
e) Technické parametry předmetu zakázky.
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Ponuka uchádzača č. 1 PROFIKA s.r.o. obsahovala požadované doklady a uchádzač splnil
stanovené podmienky účasti.
Ponuka uchádzača č. 2 CNC expert spol. s r.o. obsahovala nasledovné doklady:
a) Identifikačné údaje,
b) Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov + Osvedčenie o živnostenskom
oprávnení + Zoznam dodávok tovaru + Referenčný list
c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk,
d) Návrh kúpnej zmluvy,
e) Technické parametre.
Ponuka uchádzača č. 2 CNC expert spol. s r.o. obsahovala požadované doklady a uchádzač
splnil stanovené podmienky účasti.
Ponuka uchádzača č. 3 ITAX PRECISION s.r.o. obsahovala nasledovné doklady:
a) Identifikační údaje uchazeče,
b) Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským souden v Praze + Seznam dodávek +
Potvrzení o zdárném průběhu dodávky CNC stroje
c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk,
d) Návrh Kúpnej zmluvy,
e) Technické parametre.
Ponuka uchádzača č. 3 ITAX PRECISION s.r.o. obsahovala požadované doklady a uchádzač
splnil stanovené podmienky účasti.
6. Zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov a dátum ich oslovenia:
Oslovení potenciálni dodávatelia:
č. 1. CNC expert spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
č. 2. ITAX PRECISION, s.r.o., Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, Česká republika
č. 3. PROFIKA s.r.o., U lesa 87, 250 90 Nové Jirny, Česká republika
Všetci potenciálni dodávatelia boli oslovení zaslaním výzvy na predkladanie ponúk
elektronickou poštou - e-mailom dňa 22. 06. 2021.
7. Informácia o skutočnosti, že prijímateľ overil, či sú oslovení potenciálni dodávatelia
oprávnení dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby
v
rozsahu predmetu zákazky, pričom prijímateľ je povinný uviesť spôsob overenia (napr.
webové sídlo www.orsr.sk):
Prijímateľ overoval oprávnenie oslovených dodávateľov dodávať tovar v rozsah predmetu
zákazky prostredníctvom verejne dostupných registrov ako je Obchodný register, Živnostenský
register.
8. Dátum vyhodnotenia ponúk:
15. 07. 2021doplneného na základe požiadavky SO v časti 10. dňa 27. 01. 2022
9. Zoznam potenciálnych dodávateľov, ktorí predložili ponuku:
č. 1: PROFIKA s.r.o., U lesa 87, 250 90 Nové Jirny, Česká republika
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Miesto podnikania: Průmyslová 1006, 294 71 Benátky nad Jizerou, Česká republika
Ponuka č. 1 bola doručená elektronicky dňa 01. 07. 2021 o 13:50 hod.
č. 2: CNC expert spol. s r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
Ponuka č. 2 bola doručená elektronicky dňa 01. 07. 2021 o 15:03 hod.
č. 3: ITAX PRECISION s.r.o., Freyova983/25, 190 00 Praha 9, Česká Republika
Ponuka č. 3 bola doručená elektronicky dňa 02. 07. 2021 o 08:41 hod.
Všetky ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk, ktorá bola určená do 02. 07. 2021
do 09:00 hod.
10. Identifikácia a vyhodnotenie splnenia jednotlivých podmienok účasti a návrhov na
plnenie kritérií:
Uchádzači museli preukázať splnenie nasledovných podmienok účasti:
- oprávnenie dodávať tovar v rozsahu zodpovedajúcom predmetu zákazky;
Predmetnú skutočnosť mal uchádzač preukázať Výpisom z Obchodného registra (v prípade
právnickej osoby) alebo Živnostenského registra (v prípade fyzickej osoby).
Prijímateľ uzná na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti aj doklad o zápise
uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
- zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (od
zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
K zoznamu dodávok tovaru je potrebné priložiť aspoň jeden doklad o dodaní v hodnote
(zmluvnej cene ) viac ako 150 000 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania.
Doklad o dodaní tovaru musela obsahovať nasledovné údaje:
- identifikáciu dodávateľa (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo)
- identifikáciu odberateľa(meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu,
sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo odberateľa alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené identifikačné číslo)
- identifikácia plnenia – dodávky tovaru (stručný popis plnenia, množstvo, objem alebo rozsah
plnenia; miesto, cena a lehota plnenia)
- hodnotenie plnenia – či bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy a či bolo
uspokojivé alebo neuspokojivé,
- ďalšie informácie, ktoré odberateľ považuje za dôležité,
- dátum vyhotovenia dokladu a podpis oprávnenej osoby.
Uchádzač č. 1 PROFIKA s.r.o. preukázal splnenie stanovených podmienok účasti
nasledovnými dokladmi:
- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13883,
zo dňa 25. 06. 2021,
- Živnostenský list vystavený na spoločnosť PROFIKA s.r.o., zo dňa 24. 01. 1997,
- Seznam referenčních dodávek,
- Potvzení o dodání zboží CNC vertikálního centra, zo dňa 29. 06. 2021.
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Uchádzač č. 2 CNC expert spol. s r.o. preukázal splnenie stanovených podmienok účasti
nasledovnými dokladmi:
- Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné
obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo dňa 29. 06. 2021. Uchádzač č.
2 je v predmetnom zozname vedený pod reg. číslom 2020/9-PO-F4548 s platnosťou zápisu
do 24. 09. 2023.
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydané odborom živnostenského podnikania
Okresného úradu Zvolen, zo dňa 13. 06. 2018.
- Zoznam dodávok tovaru, zo dňa 29. 06. 2021,
- Referenčný list od odberateľa Rudos, s.r.o., zo dňa 29. 06. 2021.
Uchádzač č. 3 ITAX PRECISION s.r.o. preukázal splnenie stanovených podmienok účasti
nasledovnými dokladmi:
- Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, zo dňa 29. 06. 2021,
- Seznam dodávek, zo dňa 30. 06. 2021
- Potvrzení o zdárném průběhu dodávky CNC stroje, zo dňa 29. 06. 2021.
Návrhy uchádzačov na plnenie stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk ako aj pridelené
body za obe kritéria spolu a poradie uchádzačov sú uvedené v tabuľke.
P. Obchodné meno alebo Sídlo alebo miesto Kritérium č. 1 Kritérium č. 2 Pridelené
Poradie
č. názov uchádzača
podnikania uchádzača Cena
Lehota dodania body (spolu)
U lesa 87, 250 90 Nové 197 000,00
EUR bez DPH
Jirny, Česká republika

14 kal. dní

100,00

I.

2.

CNC expert spol. s Lieskovská cesta 6, 960 197 320,00
EUR bez DPH
r.o.
01 Zvolen

200 kal. dní

62,70

III.

3.

ITAX
s.r.o.

Freyova 983/25, 190 00
198 100,00
Praha
9,
Česká
EUR bez DPH
republika

180 kal. dní

62,78

II.

1. PROFIKA s.r.o.

PRECISION

Na základe požiadavky Sprostredkovateľského orgánu počas výkonu ex ante kontroly
prijímateľ oslovil so žiadosťou o vysvetlenie, zo dňa 21. 01. 2022, úspešného uchádzača
PROFIKA s.r.o. Sprostredkovateľský orgán požadoval vysvetlenie úspešným uchádzačom
ponúkanej lehoty dodania, ktorá je v porovnaní s lehotami dodania ostatnými uchádzačmi
nižšia, čo vyvolávalo pochybností či bude predmet zákazky dodaný riadne a včas.
Predmetná žiadosť o vysvetlenie ponuky bola odoslaná uchádzačovi elektronicky
prostredníctvom e-mailu dňa 24. 01. 2022. Uchádzač PROFIKA s.r.o. odpovedal na žiadosť o
vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote (do troch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti) a
určeným spôsobom, listom s názvom „Podání vysvětlení, upravený návrh kupní smlouvy,
Inovácia produktového radu spoločnosti VIKO spol. s r.o. – CNC frézovacie centrum“ zo dňa
25. 01. 2022, ktorý bol doručený toho istého dňa. Vo svojej odpovedi uviedol: „Na základe
Vaší žádosti ze dne 21. 01. 2022 Vám tímto sdělujeme, že termín dodání (kritérium č. 2) uvedený
v dokumentu „Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk“ tj. do 14
kalendářních dnů je správný. Důvodem takto krátkého termínu dodání je skutečnost, že držíme,
podobně jako ostatní dealeři CNC strojů HYUNDAI-WIA Evropě a i centrála HYUNDAI WIA
v Německu, mnoho jednotek až stovek strojů skladem k okamžitému dodání. Toto se vztahuje i
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na předmětný CNC stroj. Zároveň Vám, v příloze tohoto dopisu zasíláme návrh kupní smlouvy,
ve kterém jsme dle Vašeho požadavku a zadání upravili články 5.1 a 13.5.“
Prijímateľ s ohľadom na podané vysvetlenie úspešným uchádzačom považuje lehotu dodania,
ktorá bola kritériom č. 2 na vyhodnotenie ponúk, za reálnu, nakoľko úspešný uchádzač
disponuje predmetom zákazky a je schopný ho dodať okamžite.
11. Identifikácia úspešného dodávateľa / poskytovateľa /zhotoviteľa:
Úspešným dodávateľom sa stal uchádzač č. 1 PROFIKA, s.r.o., U lesa 87, 250 90 Nové Jirny,
Česká republika, nakoľko jeho ponuka dosiahla najvyšší počet bodov spomedzi predložených
ponúk.
12. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača (uviesť cenu s DPH aj bez DPH,
v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena):
Cena úspešného uchádzača bez DPH: 197 000,00 EUR
Cena úspešného uchádzača s DPH: 236 400,00 EUR
Úspešný uchádzač je platcom DPH.
13. Typ a podmienky realizácie zmluvy (najmä lehota plnenia a miesto realizácie):
Prijímateľ uzatvorí po vykonanej kontrole verejného obstarávania s kladným výsledkom
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) s úspešným uchádzačom Kúpnu
zmluvu, ktorej návrh bol prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.
V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť
zmluvu, prijímateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Kúpnu zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v
zostupnom poradí.
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva
v
schválení procesu verejného obstarávania počas kontroly (ex post kontroly) vykonanej
poskytovateľom NFP.
Prijímateľ bude predmet zákazky financovať zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ
rámci Operačného programu Výskum a inovácie a zo zdrojov prijímateľa.

v

Kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Zmluvnú cenu uhradí prijímateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Prijímateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
Lehota dodania: maximálne 7 mesiacov od účinnosti zmluvy. K dodaniu môže prísť skôr
rámci stanovenej lehoty od účinnosti zmluvy podľa ponuky úspešného uchádzača.
Lehota dodania: podľa ponuky úspešného uchádzača 14 kalendárnych dní.

v

Miesto dodania: výrobná prevádzka spoločnosti V I K O spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017
05 Považská Bystrica.
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14. Meno a priezvisko, funkcia, dátum a podpis zodpovednej osoby/osôb, ktoré vykonali
prieskum:
Osoba zodpovedná za prieskum trhu: Ing. Ivan Moravčík
Funkcia: osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania
Podpis:
Schválil: Ing. Peter Ščotka, PhD., konateľ
Dátum doplneného vypracovania záznamu: 27. 01. 2022
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