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Výzva na predloženie ponuky. 

 
GALMM s.r.o. 

J. Jančeka 39,  034 01 Ružomberok, Slovensko 

  
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

zákazka zadávaná osobou, ktorej poskytne SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP s 
ohľadom na aktualizáciu MP CKO č. 12 s názvom: 

 
„Inteligentné inovácie v spoločnosti GALMM s.r.o. “ 

 

1. Identifikácia zadávateľa/obstarávateľa:  

Názov zadávateľa: GALMM s.r.o. 

Sídlo: J. Jančeka 39,  034 01 Ružomberok, Slovensko 

Štatutárny zástupca:   Ing. Martin Motyka - konateľ 

Kontaktná osoba: Jozef Kozár 

Tel.:   +421 44/4325385 

E-mail:   kozarj@galmm.sk  

Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko 

Číslo účtu.:                   SK16 3100 0000 0043 2003 3504 

Internetová stránka: www.galmm.sk 

 

Kontaktná osoba pre obstarávanie: Ing. Viktória Szebellaiová, osoba zmocnená na obstarávanie 

IČO:  31579736   

DIČ:    2020430588  

IČ DPH:    SK2020430588 

Tel.:         +421 918906 544 

E-mail:        viktoria.szebellaiova@eufc.sk  

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Ing. Viktória Szebellaiová, viktoria.szebellaiova@eufc.sk  

Jozef Kozár, kozarj@galmm.sk  

4. Predmet obstarávania: Automatická linka kataforetického a práškového lakovania. 
  
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42924300-2 Striekacie zariadenia  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania:  

S úspešným uchádzačom  bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov.  

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k predloženiu žiadosti o poskytnutie NFP na 
predmet zákazky a vystaveniu objednávky na predmet zmluvy.  
 
V prípade neschválenia postupov obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku 
si verejný obstarávateľ vyhradzuje právu využiť inštitút odstúpenia od zmluvy. 
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Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné. 
Návrh zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 

Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr do 14 dní po podpise konečného 
odovzdávacieho protokolu o ukončení skúšobnej prevádzky bankovú záruku (ďalej aj ako 
„BZ2“), ktorou bude zaručené plnenie finančných povinností  Zhotoviteľa voči 
Obstarávateľovi/Objednávateľovi vzniknutých v súvislosti s odstraňovaním nedostatkov diela 
počas záručnej doby podľa zmluvy (ďalej aj ako „BZ2“).  Z bankovej záruky budú uspokojené 
pohľadávky Objednávateľa vzniknuté porušením povinností Zhotoviteľa ako i nároky na 
zmluvné pokuty súvisiace s neplnením povinností Zhotoviteľa pri odstraňovaní nedostatkov 
diela. Banková záruka bude vystavená vo výške 10 % z ceny diela a bude platná po dobu trvania 
platnosti záruky Zhotoviteľa dohodnutej v zmluve, ktorá bude vyplývať z odovzdávacieho 
protokolu.   

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky  
je riadne vykonanie a dodanie predmetu zákazky - diela, ktoré predstavuje kompletné technické, 
funkčné riešenie, dodávku, montáž a uvedenie do trvalej prevádzky technológie automatickej linky 
kataforetického a práškového lakovania v zmysle príloh tejto zmluvy. Technológia automatickej linky 
kataforetického a práškového lakovania je navrhnutá pre lakovanie dielov uvedených v Opise 
predmetu zákazky (príloha č. 1 tejto zmluvy) vrátane kompletného zabezpečenia splnenia 
kvalitatívnych požiadaviek Zadávateľa/Objednávateľa podľa informácií uvedených v prílohe č. 1 – 
Opis predmetu zákazky.  
Riadne vykonanie a dodanie diela zahŕňa aj kompletnú projektovú dokumentáciu predmetu diela, 
výrobu diela, dopravu, zabezpečenie manipulačnej techniky a montážnej činnosti do stavu 
kompletnej realizácie diela, sfunkčnenie a sprevádzkovanie diela do jeho trvalej prevádzky, 
plnohodnotné zaškolenie obsluhy diela (k obsluhe, údržbe a výmene spotrebných častí). Taktiež 
školenie obsluhy pre Automatickú linku kataforetického a práškového lakovania a s tým súvisiace 
činnosti v mieste výkonu práce v novovybudovanej priemyselnej hale Objednávateľa Galmm s.r.o. – 
Sever, Priemyslový park Čadca – Podzávoz. Víťazný uchádzač/Zhotoviteľ je v plnom rozsahu 
zodpovedný za riadne fungovanie celkového riešenia diela. Celkové riešenie diela musí spĺňať 
všetky všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky platné v deň podpisu zmluvy. 

 
Zadávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje 
dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že zadávateľ v rámci opisu predmetu zákazky uviedol 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný 
ekvivalent. 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania: Galmm s.r.o. – Sever, Priemyselný park Čadca – Podzávoz 

Termín dodania predmetu zákazky: do 18 mesiacov , od vstúpenia zmluvy do účinnosti 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: ako je 
uvedené v bode 7.  

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

10. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej Únie 
poskytnutých v rámci operačného programu Výskum a inovácie. 

11. Lehota na predloženie ponuky: do 26.03.2019  
12. Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v lehote na 

predkladanie ponúk v uzavretom, nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla 
alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: „Cenová ponuka - 
„Inteligentné inovácie v spoločnosti GALMM s.r.o.“- Neotvárať“, alebo na niektorú z e-
mailových adries:  

 viktoria.szebellaiova@eufc.sk 

 kozarj@galmm.sk  
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V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: EUFC SK 
s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.  

V prípade zaslania ponuky formou e-mailu postačuje sken originálnych dokumentov vrátane 
podpisu a pečiatky uchádzača vo formáte PDF, prípadne vo formáte JPG. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.  

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve. 
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou 
sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí.  

Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.  

14. Podmienky účasti a dokumenty požadované zadávateľom: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm.e) 
t. j. musí byť právnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá 
zodpovedá predmetu zákazky.  
 
Uchádzač na preukázanie podmienky účasti predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu  
zákazky vzhľadom na skutočnosť, že zadávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných 
systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. 
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, 
možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

- Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

- Jazyk vyhotovenia ponuky: Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v 
slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia SR, 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. 

- Variantné riešenie: neumožňuje sa 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – uchádzač predloží 
vyplnenú, podpísanú prílohu č. 2 

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)  

d. Vyplnená a podpísaná príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

e. Vyplnená a podpísaná príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 

 
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

 
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Cenová ponuka v inej mene ako EURO 
musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky 
Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim 
podpisom. 
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení:  
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) výška DPH v Eur celková cena v Eur (s DPH) 
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 
upozorní/uvedie v ponuke. 

17. Otváranie ponúk: EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice, dňa 27.3.2019 o 10:00h 

18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  

19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2019  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Viktória Szebellaiová, osoba 
zmocnená na úkony súvisiace s VO, viktoria.szebellaiova@eufc.sk  

21. Ďalšie informácie zadávateľa: 

- Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia 
podmienky účasti uvedené v bode 14. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky zadávateľa na 
predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve. 

- Od úspešného uchádzača bude zadávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve 
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade 
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v 
prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov). Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti v 
zmysle bodu 14  tejto výzvy vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ 
plniť. 

- Zadávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra partnerov 
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

- Zadávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak  
a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk,  
b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie  

- Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre zadávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami zadávateľa. 

- Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek zadávateľa 
stanovených v tejto výzve a jej prílohách. 

- V prípade osobného doručenia ponuky zo strany potenciálneho dodávateľa, je povinnosťou 
zadávateľa vydať uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky, ak o to potenciálny dodávateľ 
požiada. 

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči zadávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. 

- Predložená cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 
zákazky.  

- Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne výhrady voči požiadavkám, pokynom a 
špecifikáciám uvedeným v tejto výzve a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré by boli v rozpore s ňou alebo ktorá by bola inak neprijateľná 

- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými 
osobami. 

- Zadávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným 
uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

- Celý postup zadávateľa pri zadávaní zákazky bude zhrnutý v zázname z prieskumu trhu, ktorý 
musí byť zverejnený na webovom sídle zadávateľa alebo inom vhodnom webovom sídle do 5 
pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk. 

 
 
S úctou,  
 
V Ružomberku, 8. marca 2019 
 

..........................................................  
Ing. Martin Motyka, konateľ spoločnosti 

mailto:viktoria.szebellaiova@eufc.sk
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Prílohy:  
 
Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 4 – Pôdorys haly – miesta realizácie diela 
 
Výzva na predloženie ponuky vrátane jej príloh je zverejnená na webovom sídle zadávateľa a to: 
https://www.galmm.sk/sk/na-stiahnutie/inteligentne-inovacie-v-spolocnosti-galmm-s.r.o  
 

https://www.galmm.sk/sk/na-stiahnutie/inteligentne-inovacie-v-spolocnosti-galmm-s.r.o

