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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru „Chemikálie a laboratórny spo-

trebný materiál“ v rámci  prieskumu trhu podľa § 8 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

Príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty ope-

račného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR, Metodický výklad CKO č. 14 - k zadávaniu zá-

kaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR. 

 

1. Identifikačné údaje zadávateľa prieskumu trhu:: 

Názov spoločnosti: Axxence Slovakia s.r.o.  

Sídlo spoločnosti: Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava  

IČO: 31442901 

DIČ: 2020360034 

IČ DPH: SK2020 36 00 34 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel.Sro, vložka č.: 8392/B  

Štatutárny orgán: Ing. Martin Minárik, konateľ  

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Sitkey, PhD. 

Telefón/mobil: 0903718091 

e-mail: vladimir.sitkey@axxence.sk 

 

2. Predmet prieskumu: 

Názov projektu:  „Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti 

Axxence Slovakia s.r.o.“ 

Poskytovateľ NFP: Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,  

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 

Kód projektu: NFP313010P547 

Druh zákazky:  Tovary 

 

 

3. Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie tomikova@torvo.sk,  

0910 716 470. 

 Výzva na predkladanie ponúk a všetky podklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky sú k 

dispozícii na požiadanie na základe žiadosti na e-mailovej adrese tomikova@torvo.sk, a taktiež 

budú zverejnené na profile spoločnosti na stránke UVO (http://www.uvo.gov.sk/profily/) a na stránke 

spoločnosti https://eu.axxence.net/sk/. 

 

4. Typ zmluvy/objednávky: 

    Rámcová dohoda. 

 

5. Miesto dodania/realizácie predmetu zákazky/projektu: 

    Výrobná hala spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o., 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa 

 

6. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom je obstarávania sú chemikálie a spotrebný materiál v rámci projektu podpora inovácií pro-

stredníctvom priemyselného výskumu v spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o. Technické parametre 
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(Špecifikácia) jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je v Prílohe č.1 (minimálne poža-

dované technické parametre logického celku). Predmet zákazky je vymedzený na úrovni jedného lo-

gického celku, ktorý musí byť nacenený separátne podľa jednotlivých položiek, následne i komplexne 

na základe požadovaných minimálnych technických parametrov.  

 

UPOZORNENIE 

Spôsob vypracovania cenovej ponuky – formálna úprava: 

Je potrebné zachovať poradie jednotlivých položiek tak ako idú za sebou, nie je možné ich prehadzo-

vať, posúvať a meniť. Pre účely vyhodnotenia splnenia požiadaviek uchádzača bude určujúce celkové 

dodávané množstvo tovarov, nie spôsob jeho balenia. Uchádzač môže pri danom celkovom požado-

vanom množstve ponúknuť tovar, ktorý je balený inak, ak celkové ponúkané množstvo tovaru bude 

zodpovedať požiadavke obstarávateľa (pre ilustráciu: ak požadujeme 2ks balení po 10 ks tovaru, cel-

kové požadované množstvo je 20 ks tovaru – uchádzač môže ponúknuť napr. 4 ks balení po 5 ks 

tovaru). Informáciu o inom spôsobe balenia a celkovom ponúkanom množstve tovaru môže uviesť 

formou poznámky k danej položke, nie prepísaním údajov v prílohe č.1!! 

 

Zmeny položiek a číselných údajov: 

Preddefinovaný text a číselné údaje v prílohe č. 1 nie je možné meniť, v opačnom prípade záu-

jemca/uchádzač nebude zaradený do vyhodnocovania. V prípade potreby uvedenia doplňujúcich úda-

jov k cenovej ponuke je možné vyplniť stĺpec „Poznámka“ s uvedením potrebných informácií. 

 

     Nahradenie položiek inými tovarmi 

V prípade, že sa konkrétny požadovaný tovar už nevyrába alebo bol výrobcom nahradený novou pro-

duktovou radou, je možné do príslušného riadku cenovej ponuky uviesť cenu iného tovaru za predpo-

kladu, že spĺňa minimálne technické parametre a o tejto zmene je možné informovať prostredníctvom 

vyplnenia stĺpca „Poznámka“.  

Predkladané cenové ponuky musia spĺňať požadované minimálne technické požiadavky podľa prílohy 

č. 1 tejto výzvy. Pre logický celok je možné ponúknuť v cenovej ponuke prípadne aj iný porovnateľný 

tovar a komponenty a vlastnosti látok, ktoré budú mať parametre minimálne rovnaké, alebo vyššie, 

než uvedené. Všetky požiadavky, ktoré sú požadované v technickej špecifikácii, sú určené ako mini-

málne požadované technické požiadavky. 

 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 89 813,85 € bez DPH 

 

8. Zatriedenie podľa CPV:   33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar 

Doplňujúce predmety:  

24300000-7  Základné anorganické a organické chemikálie  

44832000-1  Rozpúšťadlá 

24327000-2  Rôzne organické chemikálie 

38437000-7  Laboratórne pipety a príslušenstvo 

24965000-6  Enzýmy 

33793000-5  Sklenené výrobky pre laboratóriá 

42671100-1  Stojany na laboratórne náradie 

42122510-8  Peristaltické čerpadlá 

 

9. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť: 
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    Záujemcovia/uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky – logický celok. Ponuku, 

ktorá nebude predložená na celý predmet zákazky (logický celok) a podľa pokynov v bode 6 tejto 

Výzvy bude verejný obstarávateľ považovať za ponuku neprijateľnú pre verejného obstarávateľa.  

 

10. Spôsob tvorby ceny: 

Predkladané cenové ponuky na požadovaný celý predmet zákazky-logický celok, musia spĺňať poža-

dované minimálne technické parametre podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Pre logický celok je možné 

ponúknuť v cenovej ponuke prípadne aj iný porovnateľný tovar a komponenty, ktoré budú mať para-

metre minimálne rovnaké, alebo vyššie, než uvedené. Všetky požiadavky, ktoré sú požadované v tech-

nickej špecifikácii, sú určené ako minimálne požadované technické požiadavky. 

Cenu je potrebné uviesť v EUR bez DPH a v EUR s DPH. Predložené cenové ponuky na uvedený 

predmet zákazky musia byť vypracované na úrovni celého logického celku, ktorý bude predmetom 

vyhodnotenia prieskumu trhu, tzn. nie je prípustné  predložiť cenovú ponuku na časť logického celku, 

ináč nebude predložená cenová ponuka zaradená do vyhodnotenia. 

Cena za obstarávaný tovar alebo službu, súvisiacu s dodaním tovaru, musí byť stanovená v zmysle 

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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár 

všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom. 

Pri určení ponukovej ceny za dodanie tovaru, prípadne súvisiacich služieb, ak sú súčasťou predmetu 

zákazky, uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie jednotlivých častí predmetu zákazky, 

v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie. 

V cene je zahrnutá cena dopravy za tovar, záručný a pozáručný servis podľa tejto zmluvy do miesta 

dodania tovaru ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto rámcovej dohody 

(napr. náklady na zabalenie tovaru pri doprave a pod.). 

 

11. Podmienky týkajúce sa zmluvy : 

Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na dodanie tovaru: „Chemikálie a labo-

ratórny spotrebný materiál“. Trvanie Rámcovej dohody je stanovené na 33 mesiacov od platnosti 

a účinnosti tejto Rámcovej dohody alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

12. Termín realizácie dodania tovaru: 

Dodanie tovaru bude realizované na základe Rámcovej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných pod-

kladov a bude uzavretá s úspešným uchádzačom. Dodanie tovaru na základe Rámcovej zmluvy sa 

bude realizovať priebežne, na základe objednávok verejného obstarávateľa, maximálne po dobu tr-

vania Rámcovej zmluvy a maximálne do výšky ponuky víťazného uchádzača. 

 

13. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk iba v listinnej forme do:  

Ponuka od záujemcu/uchádzača musí byť doručená do 15.11.2019 do 12:00  hod.  

a) Ponuky a tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

b) Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom 

do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad 

v štátnom  jazyku podľa § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

c) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme (doručením prostredníctvom pošty, 

iného doručovateľa alebo osobne na adrese: VO-TOR, s.r.o., Ing. Richard Tomík, Trojičné 

námestie 8, P.O. Box 12, 820 11 Bratislava), ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t.j. 
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musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky. Po-

nuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač označí ako „originál“, v uzatvorenej 

obálke označenej s názvom akcie: „Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál. 

 

14. Otváranie ponúk a postup otvárania ponúk: dňa 15.11.2019 o 12:00 a otváranie ponúk je neve-

rejné, nakoľko sa jedná o zákazku podľa § 117 zákona. 

 

15. Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky zostávajú v platnosti v predpokladanej lehote viazanosti ponúk do 30.04.2020. 

 

16. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Výskum a inovácie 

a z vlastných zdrojov (kód projektu: NFP313010P547). 

Spôsob a forma financovania sú upravené v Rámcovej zmluve, ktorá je súčasťou súťažných podkla-

dov. Platby súvisiace s predmetom zákazky budú realizované výlučne bezhotovostným platobným 

stykom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať 

takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre 

oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch. 

 

17. Podmienky účasti záujemcov/uchádzačov:  

1.) Podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia: 

Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií 

v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

§ 32 ods. 1 Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 

prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin 

založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 

trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu,  

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu,  

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 

proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku,  

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
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sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.  

 

§ 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1  

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,  

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 

mesiace,  

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,  

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,  

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením  

 

Záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov na 

UVO, predloží čestné vyhlásenie, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom môže 

záujemca/uchádzač predbežne nahradiť vyplnením jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa 

§ 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky 

podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na 

požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.  

Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil 

ponuku. V prípade využitia § 39 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho 

priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov 

nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady 

verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

 

2.) Rámcová dohoda podpísaná štatutárnym orgánom 

 

18. Náležitosti ponuky  ich úprava  a podpisovanie:  

      Ponuka predložená  uchádzačom (je to požiadavka obstarávateľa)  musí obsahovať: 

• Identifikačné údaje 

• Vyplnená Príloha č.1 Technické parametre (Špecifikácia) – stačí predložiť 1x 

• Štatutárnym orgánom podpísanú Rámcová dohoda. 

• Doklady podľa bodu 17. 

 

Vyplnená Príloha č.1 musí byť opatrený podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača; ak ponuku 

predloží skupina, musia byť podpísané  štatutárnym zástupcom každého člena skupiny. 

 

19. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

  Kritérium č.1- Celková cena predmetu bez DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta - max. 100 

bodov 



Axxence Slovakia, s.r.o.  

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava 
 

 

  
 Strana 6 z 7 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou bez DPH a pri 

ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najniž-

šej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym poč-

tom bodov pre uvedené kritérium.  

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok. Výsledné hodnoty hodno-

tenia jednotlivých ponúk ako celok  a zostaví sa poradie ponúk. 

Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač, ktorého 

ponuka bude vyhodnotená  ako najvýhodnejšia ako celok. 

V prípade, že ponuka uchádzača  bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ 

si vyhradzuje právo požiadať o vysvetlenie.  

 

20. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v 

procese overovania  obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstaráva-

nia pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa Príručky k procesu verejného obstarávania pre 

dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Výskum a inovácie 

v gescii MH SR, Metodický výklad CKO č. 14 - k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 

EUR. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na do-

danie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky. 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí 

byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 

ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum ne-

vyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk 

nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, 

za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ môže požiadať 

uchádzača o vysvetlenie ponuky. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky 

odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia na kontaktný e-mail.  

Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / 

tovary – nie je prípustné dodať tovaru staršie, repasované, použité a pod./ Všetky materiály a tech-

nológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so 

zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odo-

vzdaní tovaru objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné k uvedeniu do prevádzky a to najmä: 

záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach (ak relevantné). Rám-

cová dohoda s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnosti zmluvy, až do 

termínu po kontrole a schválení procesu VO riadiacim orgánom alebo UVO, o čom bude úspešný 

uchádzač písomne oboznámený. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade schválenia pro-

cesu VO zo strany riadiaceho orgánu. Verejný obstarávateľ v prípade neschválenia procesu VO zo 

strany riadiaceho orgánu Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom neuzavrie. 

 

 

Zodpovedný za vykonanie prieskumu trhu: 

Ing. Martin Minárik, konateľ spoločnosti Axxence Slovakia, s.r.o. 
 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO: 

Ing. Richard Tomík, zodpovedný za verejné obstarávanie v zmysle ZVO 
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Prílohy: 

Príloha č. 1: Technické parametre (špecifikácia) 


