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Výzva na predkladanie ponúk 
 

zadávaná osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 

 
1. Identifikácia Obstarávateľa: 
Názov obstarávateľa: VARIAKOV a.s. 
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel  044 54 Košice - mestská časť Šaca,  
IČO: 00594750 
DIČ: SK2020487271 
Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Bakajsa, predseda predstavenstva             
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Jaroslav Bakajsa 
osoba tel. č. kontaktnej osoby: 0903 617 619 
e-mail kontaktnej osoby: jbakajsa@variakov.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.variakov.sk 

 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
 Prijímateľ - osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 
 prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z 
NFP. 

 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

Automatizované pracovisko pre spracovanie profilov a oceľových platní 
 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru: INCOTERMS DAP 

 Vstupný areál U. S. Steel  044 54 Košice - mestská časť Šaca, Slovensko 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): 

1. Kúpna zmluva (Príloha č. 2 Výzvy) 
2. Lehota na realizáciu zákazky: do sedem mesiacov od doručenia písomnej objednávky 

 Kupujúceho Predávajúcemu 
3. Platobné podmienky: do 30 dní od vystavenia faktúry 

 
7. Opis predmetu zákazky: 

 
Automatizované pracovisko na spracovanie oceľových profilov by malo pozostávať 

z týchto technologických celkov a zariadení: 
 

4. Autonómna dopravníková dráha pre prepojenie výrobných technológií 
5. Poloautomatická pásová píla 
6. CNC Vyvrtávacie centrum 
7. Automatický tryskací stroj priebežný 

 
Podrobný opis je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy. 
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8. Spoločný slovník obstarávania:  
42610000-2 Obrábacie stroje, 42417200-4 Dopravníky 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 

  397 583,00 EUR bez DPH 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

10.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi 
Ministerstvom hospodárstva SR v rámci OPII.  

10.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o cenách“).   

10.3 V zmysle Zákona o cenách sa považuje zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača za 
cenu maximálnu.  

10.4  Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že poskytnuté finančné prostriedky, 
ohľadom ktorých sa uzatvára zmluva, sú prostriedky z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, 
kontrolu ich použitia a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa 
vzťahujú právne predpisy Európskeho spoločenstva (napr. Nariadenie Rady (ES) č. 
659/1999 z 22. marca 1999, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na používanie článku 
93 Zmluvy ES, Oznámenie EÚ o úrokoch) a osobitné predpisy Slovenskej republiky (napr. 
Zákon o štátnej pomoci, Zákon o rozpočtových pravidlách, Zákon o správach finančnej 
kontroly, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o účtovníctve, Zákon o verejnom 
obstarávaní). 

10.5  Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z NFP,  ohľadom 
    ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly  
    procesu verejného obstarávania zo strany príslušného poskytovateľa NFP 

10.6 sú súčasťou Kúpnej zmluvy (Príloha č. 2 Výzvy) 
11. Podmienky účasti: 
 Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti podľa § 32 
ods. 1 alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak u neho neexistuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm f) Zákona o verejnom ostarávaní č. 343/2015 Z.z.a zákona 
359/2021: 

 
1. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v 

závislosti od predmetu obstarávania. 
 

Uchádzač nemusí doklad predkladať, verejný obstarávateľ si oprávnenie uchádzača preverí 
sám na bežne verejne dostupných registroch (napr): www. orsr.sk; www. zrsr.sk, www. 
justice.cz. 

 
Náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie z ktorého bude zrejmé, že 
uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. 

 
2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
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v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. 
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy. Obstarávateľ si túto skutočnosť 
zároveň overí na webovom sídle UVO. 

 
3. v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predkladá doklad o tom, že u 

neho neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci 
predmetného verejného obstarávania 

 
Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. 
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy. 

 
Uchádzač preukazuje splnenie osobného postavenia podľa §32 ZVO čestným vyhlásením 
(príloha číslo 3). Prijímateľ v prípade pochybnosti môže vyzvať uchádzača na listinné 
predloženie dokladov preukázanie osobného postavenia. 
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet 
 zákazky. Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena 
 celkom. 
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky. 

 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  22.7.2022  
 Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 
 nebude prihliadať. 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: 

14.1 Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenom označenom obale, ktorý bude obsahovať:  
• názov a adresu osoby podľa § 8 ZVO, 
• názov alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, 
• označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“  
• označenie heslom verejného obstarávania: „Automatizované pracovisko pre 

spracovanie profilov.“  
 
Uchádzač predloží ponuku :  
A, v listinnej podobe: 

prostredníctvom pošty alebo osobne v lehote do 22.7.2022 do 23:59:59, na  
  adresu: VARIAKOV a.s. Vstupný areál U. S. Steel  044 54 Košice - mestská časť 
Šaca, kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Bakajsa 

alebo: 
    B, v elektronickej podobe v lehote do 22.7.2022  do 23:59:59 

Ponuky predkladané elektronicky, zaslaním na emailovú adresu: 
jbakajsa@variakov.sk 

    V prípade doručenia ponuky elektronickou poštou predkladá uchádzač ponuku vo 
    forme skenov podpísaných originálov dokumentov 

 
15. Požadovaný obsah ponuky: 

1. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
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potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 
3 tejto Výzvy) 
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

2. čestné vyhlásenie uchádzača, že neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6  písm.  f)  zákona  o  verejnom  obstarávaní  –  Konflikt  záujmov.  (Vzor  čestného 
vyhlásenia tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy) 
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

3. Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a 
f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. 

4. uchádzačom vyplnená Príloha č. 1 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky a návrh na 
plnenie kritérií (Príloha č. 1 je súčasťou tejto Výzvy) 
Predkladá sa originál podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

5. Návrh Kúpnej zmluvy podľa Prílohy č. 2, vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou 
uchádzača.  
Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované. 

 
16. Vyhodnotenie ponúk: 

 
16.1. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z 

hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení 
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať 
všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov. 

 
16.2. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí 
tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 
16.3. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o 

vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude 
úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po 
vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva. 

16.4. Kritériom na určenie poradia je cena bez DPH. 
 

17. Obchodné podmienky a uzavretie zmluvy 
17.1 Osoba podľa § 8 ZVO uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom.  
17.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom.  
17.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi 

riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, a to v lehote do 10 pracovných  dní, 
ak boli zo strany verejného obstarávateľa elektronicky prostredníctvom e-mailu 
vyzvaní k podpisu zmluvy a to listom Výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na 
uzavretie zmluvy. 

17.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne súčinnosť pre 
uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
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druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť 
zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť 
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

17.5 Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej aj NFP) uzavretej medzi Kupujúcim ako 
prijímateľom NFP za účelom financovania predmetnej dodávky tovaru , a to zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 
SR, najmä zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP 
a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok, a poskytnúť týmto orgánom 
riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti poskytovateľa je 
podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. 

17.6 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa alebo Útvar vnútornej kontroly 

Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
17.7 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka bude financovaná 

prostredníctvom poskytnutia nenávratného finančného príspevku osobe podľa § 8 
ZVO v rámci OP II z ERDF a štátneho rozpočtu SR. 

17.8 Kupujúci má právo má právo odstúpiť od zmluvy v prípade skončenia alebo zániku 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi 
Kupujúcim ako prijímateľom NFP za účelom financovania plnení podľa zmluvy, a to bez 
ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. 

17.9 Zmluva môže byť zrušená ak riadiaci orgán (RO alebo SORO)  resp UVO vydá 
rozhodnutie o porušení zákona o VO a nariadi VO opakovať.  

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
 Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
 OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21, Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 6.7.2022 

21. Doplňujúce informácie 
21.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči osobe podľa § 8 ZVO. 
21.2. Predložením ponuky ešte nevzniká právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu. 

Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný uchádzač písomne vyzvaný zo 
strany osoby podľa § 8 ZVO.  
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21.3. Osoba podľa § 8 ZVO  môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
• ak bola predložená len jedna ponuka, 
• ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 
• ak ani jedna z predložených  ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 

vo výzve na predloženie  ponuky,  
• ak návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie  ponúk bude vyšší ako finančné 

prostriedky schválené osobou podľa  § 8 ZVO  na uvedený predmet zákazky 
v pláne výdavkov na príslušný kalendárny rok,  

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie. 
 

21.4. Osoba podľa § 8 ZVO  si vyhradzuje právo: 
• doplniť Výzvu, 
• zmeniť Výzvu, 
• zrušiť vyhlásenú Výzvu, 
• predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

Prílohy: 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 2 Návrh Kúpnej zmluvy 
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 

 
 

 
 

 
Ing. Jaroslav Bakajsa  

Predseda predstavenstva 


