
 
 
 
 
 

 

      CRT ELECTRONIC s.r.o., Oravská Lesná 1080, 029 57 Oravská Lesná 
 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
 

„Inteligentné inovácie vo výrobe CRT ELECTRONIC, s.r.o.“ 
 
Spoločnosť CRT ELECTRONIC s.r.o., so sídlom Oravská Lesná 1080, 029 57 Oravská Lesná si Vás dovoľuje požiadať o 
predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky. 
 
 
1. Identifikácia zadávateľa zákazky 

 
Obchodné meno:  CRT ELECTRONIC s.r.o. 
Sídlo:   Oravská Lesná 1080, 029 57 Oravská Lesná 
IČO:    31 634 303  
DIČ / IČ DPH:  2020427288 / SK2020427288 
Tel:   +421 43 5506600 
E-mail:   info@crt.sk   
Web:    www.crt.sk  
 
 
2. Organizácia, realizujúca prieskum trhu 

 
Obchodné meno a sídlo:  Enteris s.r.o., Severovcov 24, 851 10 Bratislava 
IČO:    47 551 321  
Kontaktná osoba:  Ing. Ivana Hodošiová 
Tel:   +421 911 545 482 
E-mail:   hodosiova@enteris.sk    
 
 
3. Názov zákazky 

 
Inteligentné inovácie vo výrobe CRT ELECTRONIC, s.r.o. 

 
4. Predmet zákazky 

 
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky diela - technologických zariadení, ktoré sú 
súčasťou projektu Inteligentné inovácie vo výrobe CRT ELECTRONIC, s.r.o.“.  
Zákazka je rozdelená na štyri samostatné časti: 
 
I. časť:  3D_automatický optický inšpekčný systém (AOI) 
II. časť:  3D_zariadenie na inšpekciu spájkovacej pasty (SPI) 
III. časť:  2D_automatické šablónové pastovacie zariadenie 
IV. časť:  Automatická osadzovacia SMT linka (SMD) 

 
Technické parametre jednotlivých zariadení sú uvedené v prílohe č.1: Opis predmetu zákazky. 
 
Zadávateľ zákazky neumožňuje predložiť variantné riešenia. Ak bude variantné riešenie predložené, nebude 
zaradené do vyhodnotenia ponúk.   
 
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viacero častí zákazky. 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky a financovanie zákazky 

 
Celková predpokladaná hodnota zákazky je: 1 101 245,00 EUR, bez DPH, z toho jednotlivé časti: 
 
I. časť:  3D_automatický optický inšpekčný systém:  161 750,00 EUR 
II. časť:  3D_zariadenie na inšpekciu spájkovacej pasty:      93 200,00 EUR 
III. časť:  2D_automatické šablónové pastovacie zariadenie:   97 872,45 EUR 
IV. časť:  Automatická osadzovacia SMT linka:   748 423,33 EUR 
 
Realizácia zákazky bude spolufinancovaná z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kód 
projektu: 313012V653. 
 
 
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
 
42900000-5 Rôzne strojné zariadenia na všeobecné a osobité účely 
 
 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: 
 
Oravská Lesná 1080, 029 57 Oravská Lesná 

 
 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom prieskumu trhu 
 
Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o dielo (ďalej „Zmluva“) v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka, uzatvorená na každú časť zákazky samostatne. Uchádzač vo svojej ponuke predloží 
vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy pre tú časť zákazky, pre ktorú predkladá ponuku. Zmluva bude uzavretá 
podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v 
tom, že dôjde k overeniu procesu prieskumu trhu s kladným verdiktom zo strany Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry. 
 
 
9. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v EUR. Cena za predmet zákazky musí 
byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými 
sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena 
maximálna (ďalej len „zmluvná cena“) za danú časť predmetu zákazky.  
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celú časť predmetu zákazky, vrátane: 
• dopravy na miesto inštalácie, 
• kompletnej inštalácie zariadenia, 
• uvedenia zariadenia do prevádzky v súlade so zákonom č. Zákon č. 124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich legislatívnych predpisov 
• zaškolenie obsluhy a údržby zariadenia v trvaní 3 – 5 dní, t.j. 22 – 37 hod. 

  
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
- Sadzba DPH a výška DPH, 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
upozorní v ponuke.  
 
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku uchádzača, ktorá bude vyššia ako je predpokladaná 
hodnota danej časti zákazky. 
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10. Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
 

12 týždňov  odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo v danej časti zákazky 
 
11. Lehota viazanosti cenových ponúk 
 
Predložené cenové ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti cenových ponúk do 30.06.2021. 
 
 
12. Podmienky účasti 

 
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú 
predmetom zákazky. V ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky – napr. Výpis 
z Obchodného registra alebo Výpis so Živnostenského registra.  

 
 
13. Obsah ponuky 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady: 
 
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny zástupca, meno, tel. číslo 

Ka e-mail kontaktnej osoby) 
 
2. Informácia, na ktorú časť /časti zákazky uchádzač predkladá ponuku 
 
3. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského 

registra) 
 

4. Návrh na plnenie kritérií pre danú časť zákazky (príloha č.4) 
 
5. Obchodný názov a technické parametre ponúkaných zariadení (príloha č.5) 

 
6. Technický list, katalóg alebo iný dokument k danému zariadeniu, preukazujúci splnenie požadovaných 

technických parametrov a vybavenia zariadenia 
 
7. Zmluva o dielo pre danú časť zákazky (príloha č.3) 

 
Nepredloženie niektorého z dokumentov uvedených v tomto bode v rámci ponuky uchádzača, zakladá právo 
verejného obstarávateľa nezaradiť takúto cenovú ponuku do procesu vyhodnotenia predložených cenových ponúk. 
 
 
14. Spôsob predloženia ponuky 
 
Ponuka sa bude predkladať v rámci elektronického systému ERANET: https://obstaravanie.eranet.sk. Na tejto 
adrese je uvedený ja manuál pre uchádzačov, kde sú zverejnené informácie s pôsob registrovania a predkladania 
ponuky. Ponuka doručená v písomnej podobe alebo doručená iným spôsobom nebude zaradená do vyhodnotenia 
a bude vrátená uchádzačovi. 
 
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, doklady a 
dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do 
slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
 
Doklady, ktoré vyhotovil uchádzač, budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.  
Všetky doklady v rámci ponuky uchádzač predloží ako scan originálneho vyhotovenia dokladu.  
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Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči zadávateľovi zákazky, bez ohľadu na priebeh a výsledok tejto verejnej súťaže.  
 
 
 
15.  Lehota na predkladanie ponúk 
 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk: 28.08.2020, 10:00 hod. 
 
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia  
ponúk.  

 
 

16. Otváranie ponúk 
 
Otváranie ponúk je neverejné.  
 

 
17. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a elektronická aukcia 
 
Ponuky na budú hodnotiť na základe najvýhodnejšieho pomeru ceny a kvality, pre každú časť zákazky samostatne. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia je uvedený v prílohe č.2. 

Zadávateľ zákazky požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak z 
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na 
predmet zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej zadávateľom zákazky nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky nebude spĺňať podmienky účasti 
alebo požiadavky na predmet zákazky, zadávateľ zákazky ponuku tohto dodávateľa vylúči.  

Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a preskúmaní ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na ponuku 
a predmet zákazky, budú všetci uchádzači, ktorí tieto podmienky a požiadavky splnili, vyzvaní na účasť 
v elektronickej aukcii. 
 
Elektronická aukcia sa bude konať pre každú časť zákazky samostatne. Predmetom elektronickej aukcie bude iba 
cenové kritérium, ostatné kritériá sa uchádzačom pripíšu tak, ako ich uvedú v ponuke. 
 
Všetky informácie o elektronickej aukcii budú uchádzačom doručené písomne, prostredníctvom systému ERANET, 
minimálne 5 pracovných dní pred konaním elektronickej aukcie.  
 
 
18. Výsledok vyhodnotenia ponúk  

 
Po ukončení elektronickej aukcie bude zostavené konečné poradie ponúk. Zadávateľ zákazky písomne, 
prostredníctvom systému ERANET, oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému 
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka bola úspešná a bude prijatá. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a 
dôvody neprijatia jeho ponuky.  
 
 
19. Uzavretie Zmluvy o dielo 

 
Výsledkom tohto verejného obstarávania je uzatvorenie Zmluvy o dielo (vrátane príloh) s úspešným uchádzačom, 
pre každú časť zákazky samostatne. Zadávateľ zákazky upozorňuje uchádzačov, že Zmluva o dielo sa uzavrie 
s odkladacou podmienkou, ktorou je overenie postupu verejnej súťaže Ministerstvo hospodárstva SR s kladným 
verdiktom. O nadobudnutí účinnosti zmluvy bude zadávateľ zákazky bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní 
po doručení oznámenia o správnosti vykonanej verejnej súťaže informovať úspešného uchádzača. 
 



Výzva na predkladanie ponúk  
„Inteligentné inovácie vo výrobe CRT ELECTRONIC, s.r.o.“ 

  
 
 august 2020  

5 

Zadávateľ zákazky uzavrie zmluvu iba s takým uchádzačom, ktorý je zapísaný v Registri partnerov verejného 
sektora (RPVS), ak pre neho platí povinnosť zápisu do RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora. 
Povinnosť zápisu sa vzťahuje na zmluvu, ktorej hodnota plnenia je viac ako 100 000 EUR bez DPH. Uvedená 
povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Viac o RPVS a povinnosti zápisu je uvedených na stránke Ministerstva 
spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-
registre/RPVS/Uvod.aspx.   
 
 
20. Doplňujúce informácie 

 
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo: 
 

- zrušiť verejnú súťaž v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, alebo ak ani ani jeden 
uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 

- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať  požiadavkám, alebo budú 
inak neprijateľné.  
 
 
 

 
Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy:  
 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
Príloha č. 3 Zmluva o dielo 
Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 5 Technické parametre  
 
 
 
V Oravskej Lesnej, dňa 13.08.2020 
 
Miloslav Czurilla, konateľ 
CRT ELECTRONIC s.r.o. 
 


