
Amico Drevo, spol. sr.o., Oravský Podzámok 134, 027 41 Oravský Podzámok 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 
pre zákazku s názvom: 

 
 

Rozvody stlačeného vzduchu + Riadiaci a monitorovací 

systém  
 

 

 
(1) Identifikácia  

 

Názov: Amico Drevo, spol. s r.o. 

Sídlo Oravský Podzámok 134, 027 41 Oravský Podzámok 

IČO:  33 6401 749                     

zastúpený:  Mgr.Miroslava Podstavková, konateľka   

Telefón:  +421 905 872618 

e-mail                                admin@amicodrevo.sk 

Internetová adresa:    www.amicodrevo.sk 

 

 

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 

 

Názov:   Euro Dotácie, a.s.                       IČO: 36 438 766  

Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová                       IČ DPH:SK2022122520 

S í d l o 

Obec (mesto): Žilina                        PSČ: 010 01 

Ulica:  Na Šefranici                         Číslo: 1280/8 

Telefón:  +421 41 5665 265                             

Elektronická pošta:  waczlavova@eurodotacie.sk 

Internetová adresa:   www.eurodotacie.sk 

 

 

(2) Identifikácia predmetu obstarávania 

 

Predmetom zákazky je dodávka technológie rozvodov stlačeného vzduchu a dodávka riadiaceho 

systému. Predmet zákazky je  rozdelený do dvoch  samostatných častí, pričom uchádzač môže 

ponuku predložiť na jednu, alebo obidve časti predmetu zákazky. 

 

Časť 1: 

Rozvody stlačeného vzduchu  

 

Lehota dodania :      do 5 mesiacov od vystavenia objednávky 

 

CPV kód: 31213400-6 Rozvodné systémy 

Bližšia špecifikácia  predmetu zákazky je uvedená v Technickej špecifikácii. Výkaz výmer (príloha 

č.2.1), v projektovej dokumentácii(Príloha 3) a v Kúpnej zmluve (príloha č.4.1. ) 
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Časť 2: 

Riadiaci  a monitorovací systém  

 

Množstvo: 1 ks 

Lehota dodania :      do 4 mesiacov  od vystavenia objednávky 

 

CPV kód: 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

   30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

 

Bližšia špecifikácia  predmetu zákazky je uvedená v Technickej špecifikácii (príloha č.2.2) 

v Projektovej dokumentácii (Príloha č.3) a   v Kúpnej zmluve (príloha č.4.2. ) 

 

(3) Financovanie predmetu obstarávania 

 

Zákazka bude financovaná v rámci OPKŽP a z vlastných zdrojov spoločnosti Amico Drevo, spol. 

s r.o. 

 

(4) Lehoty 

Predloženie cenovej ponuky:  do 04.03. 2022  do 24:00 hod 

 

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 

- Návrh na plnenie kritérií  (Príloha č. 1) 

- Vyplnená príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk  

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu). 

 

(6) Miesto a Spôsob doručenia cenovej ponuky 

 

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, osobne alebo e-mailom.  

Pri doručovaní e-mailom sa ponuka zasiela na adresu: waczlavova@eurodotacie.sk alebo 

obstaranie@eurodotacie.sk . Do predmetu správy je potrebné uviesť „Súťaž – AMICO DREVO –

Rozvody- Neotvárať.“ 

Pri doručovaní poštou, kuriérom, osobne sa ponuka doručuje na adresu:   

Euro Dotácie, a .s. 

Na Šefranici 1280/8 

010 01 Žilina 

kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová 

Obálka cenovej ponuky bude obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) 

a označenie „Súťaž – AMICO DREVO –Rozvody- Neotvárať.“ V prípade neuvedenia tohto označenia 

neručíme za predčasné otvorenie obálky. 

Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré 

musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia. 



 

 
3 

Ponuka  uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo 

mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť 

predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem 

dokladov predložených v českom jazyku. 

 

(7) Kritérium hodnotenia 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH. Každá časť zákazky bude 

vyhodnocovaná samostatne. 

Uchádzač, ktorého celková cena bude po vyhodnotení ponúk najnižšia, sa umiestni na 1. mieste. 

Na ďalších miestach sa umiestnia uchádzači zostupne podľa zvyšujúcej sa celkovej ceny ich 

ponuky. 

 

(8) Vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zašle  uchádzačom,  ktorí  predložili  ponuku  v  lehote na  predkladanie 

ponúk informáciu  o  výsledku  vyhodnotenia  ponúk. Úspešnému  uchádzačovi  zašle oznámenie  

o  prijatí ponuky,  neúspešným uchádzačom  oznámi,  že  ich  ponuka neuspela.  Oznámenie sa 

zašle  mailom.  

 

(9) Ostatné informácie 

 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka. Pre každú časť 

zákazky bude uzatvorená samostatná zmluva.  

 

Predložením svojej ponuky uchádzač potvrdzuje, že so zmluvnými podmienkami súhlasí a na 

výzvu AMICO DREVO spol. s r.o. pristúpi k podpisu zmluvy. Uchádzač zmluvu vo svojej ponuke 

nepredkladá. Na predloženie zmluvy v príslušnom počte vyhotovení bude vyzvaný až víťazný 

uchádzač.   

 

AMICO DREVO spol. s r.o. si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna 

alebo inak neprijateľná, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo 

možné ich vopred predpokladať. 

 

AMICO DREVO spol. s r. o. . si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej 

ponuke uviedol nepravdivé údaje. 

 

AMICO DREVO spol. s r.o.  nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z. o  registri  partnerov  

verejného sektora  (RPVS)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov (RPVS) a nie je zapísaný 

v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní 

v RPVS. 

 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 

dokumentácie tejto zákazky. 

 

V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý  konkrétny výrobca, výrobný postup, 

značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s 

§42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení predložiť ponuku i na technický a 

funkčný ekvivalent. 

 

Oravský Podzámok, 21.02.2022 

 

 

 
............................................................................................................... 

                                                   Mgr. Miroslava Podstavková, konateľka 
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Príloha č.1  - Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.2.1 - Technická špecifikácia – Rozvody stlačeného vzduchu 

Príloha č.2.2 - Technická špecifikácia – Riadiaci systém 

Príloha č.3 - Projektová dokumentácia  

Príloha č.4.1  - Kúpna zmluva - Rozvody stlačeného vzduchu 

Príloha č.4.2  - Kúpna zmluva – Riadiaci systém 
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