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Slovensko-Nesvady: Priemyselné mechanizmy
2021/S 131-345490
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: StyleFest s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47328037
Poštová adresa: Novozámocká cesta 1192/59
Mesto/obec: Nesvady
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 946 51
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Eva Senáriková
E-mail: senarikova@aksenarikova.sk
Telefón: +421 904888427
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433019
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433019
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: osoba podľa § 8

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: súkromný sektor

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Obstaranie technológie do remeselných dielní
Referenčné číslo: StyleFest 01/2021

II.1.2)

Hlavný kód CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
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Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre kováčsku dielňu, hrnčiarsku dielňu, smaltovaciu dielňu, tkáčsku
dielňu a drevospracujúcu dielňu. Predmet zákazky je rozdelený na päť častí. Uchádzač predloží ponuku na
jednu alebo na kombináciu akýchkoľvek častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v
časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 151 247.20 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Kováčska dielňa
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nesvady

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre kováčsku dielňu: zváračská zástera kožená, kováčska vyhňa,
kováčske kliešte, kladivá, ručné náradie, pneumatické kladivo a CNC ohýbačka. Bližšia špecifikácia je uvedená
v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 930.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Integrovaný regionálny operačný program

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Hrnčiarska dielňa
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Časť č.: 2
II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nesvady

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre hrnčiarsku dielňu: hrnčiarsky kruh, valcovací stroj, lis na keramické
hmoty, hrnčiarsky kruh na maľovanie, striekací box. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 14 421.33 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Integrovaný regionálny operačný program

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Smaltovacia dielňa
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nesvady

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre smaltovaciu dielňu: hydraulický lis, kompresor a odmasťovacie
zariadenie. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
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II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 35 971.67 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Integrovaný regionálny operačný program

II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Tkáčska dielňa
Časť č.: 4

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nesvady

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre tkáčsku dielňu: tkáčsky stojan s príslušenstvom pre dospelých a
drobné príslušenstvo k stojanom. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 241.53 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Integrovaný regionálny operačný program
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II.2.14)

Doplňujúce informácie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Drevospracujúca dielňa
Časť č.: 5

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42000000 Priemyselné mechanizmy

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nesvady

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre drevospracujúcu dielňu: zrovnávacia frézka, formátovacia
píla, hranová brúska, hrúbkovacia frézka, pásová píla, kapovacia píla, spodná frézka a CNC router. Bližšia
špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 56 682.67 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:
Integrovaný regionálny operačný program

II.2.14)

Doplňujúce informácie

5/8

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Pre časti 1 až 5:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Uchádzač
preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
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obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o
verejnom obstarávaní.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED
podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému
obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v
zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná
rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený využiť údaje z informačného systému verejnej správy.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Neuplatňuje sa

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Neuplatňuje sa

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:
1. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
1.1. Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
1.2.Úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia a verejný obstarávateľ určí povinnosti dodávateľa oznamovať akúkoľvek zmenu
údajov o subdodávateľovi a pravidlá zmeny.
1.3 Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora podľa platnej
legislatívy ak sa neho táto povinnosť bude vzťahovať.

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/08/2021
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Miestny čas: 10:00
IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/07/2022

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/08/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:
www.ezakazky.sk
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je verejné, t. j. uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk
prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk bude v čase otvárania ponúk umožnený prístup k návrhu na plnenie
kritérií všetkých predložených ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Predmetné VO nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty. 1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne,
prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú
každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk
bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými
prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích
údajov elektronicky na elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa
pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi
budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi
určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej
adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená
prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude
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akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným
spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z
Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli
ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa
na stránke UVO alebo iným spôsobom. 2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami
a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob
komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil
iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej
komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania
vo formulári oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí
s textovým atribútom, nie je možné v texte uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné
vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ
uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál
a základné pravidlá vyžiadania podkladov, či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží
splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných
podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
4.VO v zmysle § 66 ods. 7 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.
5.Časti sa budú vyhodnocovať samostatne.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/07/2021

09/07/2021
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