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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
pre zákazku realizovanú podľa kapitoly 3.6 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 

verejného obstarávania/obstarávania v platnom znení (ďalej len „príručka“) 

 

Názov projektu: 
„Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových batérií, tvorby systémov manažmentu 

batérie a rozvoj spolupráce s SPŠ elektrotechnickou pre účely zvýšenie odbornej praxe 
v oblasti elektromobilizácie Európskej únie“ 

 
1. Identifikácia zadávateľa zákazky: 
Názov:     FECUPRAL, spol. s.r.o. 
Sídlo:     Ľ. Štúra 17 

082 21 Veľký Šariš 
Štatutárny zástupca:   Ing. Štefan Hanigovský  – konateľ 
     Ing. Štefan Hanigovský ml. - konateľ    
IČO:     36 448 974 
DIČ:     2020005878 
Telefón:    +421 51 7562 152 
E-mail: fecupral@fecupral.sk 
Webová adresa (URL):   https://fecupral.sk/ 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):   SK66 0900 0000 0051 2033 7815 
Verejné obstarávanie zabezpečuje zástupca zadávateľa: 
Sídlo:     TANOT s.r.o. 

Komenského 48/44 
094 31 Hanušovce nad Topľou 

Splnomocnená osoba pre VO:  Zuzana Sotáková 
Mobil:     0918 748 142 
E-mail:     sotakova.vo@gmail.com; vo@tanot.sk 
Webová adresa (URL):   https://www.tanot.sk/ 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu: 
Nie je povinným subjektom v zmysle ZVO, postupuje však podľa bodu 3.6 Jednotnej príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania v platnom znení 
(osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných 
prostriedkov z NFP) 
 
3. Predmet a druh zákazky: 
3.1  Názov predmetu zákazky:  „Podpora spolupráce FECUPRAL, spol. s.r.o. a SPŠ 

elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia 
odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej 
únie“ 

3.2  Druh zákazky:    Tovar 
3.3 CPV kód hlavný slovník:  42000000-6 Priemyselné mechanizmy 
     42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 
     51500000-7 Inštalácia strojov a zariadení 
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4. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie: 
4.1 Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Zadávateľ požaduje 
predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na časť zákazky nie je možné. V 
prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka vylúčená.  
4.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky.  
 
5. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania technologickej linky na prípravu materiálov, analytickú 
kontrolu a výrobu batériových článkov pre projekt „Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových 
batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj spolupráce s SPŠ elektrotechnickou pre účely 
zvýšenie odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie“ vrátane inštalácie zariadenia, 
zaškolenia obsluhy a kompletného uvedenia zariadenia do prevádzky. 
 
Zákazka sa skladá z nasledovných logických celkov: 

A) Technologická linka na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov 
B) Technologická linka na výrobu batériových článkov 
C) Technologická linka analytickej kontroly batériových článkov 

 
Základné technické parametre jednotlivých logických celkov sú uvedené v Prílohe č. 3 Technický opis 
a špecifikácia predmetu zákazky. 
 
V prípade, že prijímateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky konkrétny výrobok, výrobný 
postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, záujemca je oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. Za technický a 
funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet 
zákazky určený. 
 
6. Spôsob vzniku záväzku: 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Kúpna zmluva. Uzatvorenie zmluvy s úspešným 
uchádzačom v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ako aj zákona o verejnom obstarávaní. 
Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom bude podliehať odkladnej lehote až do termínu schválenia 
žiadosti o poskytnutie dotácie, respektíve získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, do 
termínu doručenia kladného administratívneho overenia výsledkov procesu verejného obstarávania 
zo strany poskytovateľa a zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 
 
7. Miesto dodania predmetu zákazky a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky: 
Miesto dodania a realizácia predmetu zákazky: FECUPRAL, spol. s.r.o.,  Jilemnického 3578/2 – adresa 
prevádzky, 080 01 Prešov, okres Prešov, kraj Prešovský. 
 
8. Lehota dodania/realizácie projektu: 
Dodanie tovaru vrátane jeho montáže - do 7 mesiacov od vystavenia záväznej objednávky. 
 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
9.1 Predmet zákazky plánuje zadávateľ čiastočne financovať z dotácie Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja; Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy: OPII-
MH/DP/2020/11.3-25 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
9.2 Zadávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia zadávateľovi.  
Uchádzač bude fakturovať cenu predmetného tovaru v troch splátkach (čiastkových faktúrach) podľa 
logických celkov definovaných v Prílohe č. 3 Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky 
Cenu za Predmet zákazky uhradí zadávateľ na základe faktúry, ktorú je uchádzač oprávnený vystaviť 
najskôr v deň podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. 
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10. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 

je oprávnený dodať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu základy. 

Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením výpisu z obchodného registra/ 
živnostenského registra, prípadne dokladu na základe ktorého je oprávnený dodávať tovar. 
V prípade, ak je tento doklad pre zadávateľa neobmedzene a bezodplatne prístupný z údajov 
informačného systému, tento doklad nemusí potenciálny dodávateľ predkladať. 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Zadávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria: najnižšia cena za celý 
predmet zákazky bez DPH.  
 
Uchádzač s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky v EUR bez DPH sa na základe pravidiel na 
uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste. Ostatné ponuky budú 
zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR bez DPH, t.j. 
ponuke s najvyššou celkovou cenou za predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo.  
 
12. Cena, spôsob určenia ceny: 
12.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
12.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR / €). 
12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná jednotková cena bez DPH, 
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH, 
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

 
12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto 
skutočnosť v ponuke upozorní. Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý 
predmet zákazky. Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. 
12.5 Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky na 
miesto inštalácie, jej inštaláciu, uvedenie do testovacej prevádzky, zaškolenie obsluhy, dodanie 
kompletnej dokumentácie a po otestovaní protokolárne odovzdanie do riadnej prevádzky. 
 
 
13. Obsah a náležitosti ponuky: 
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:  

➢ Prílohu č.1 - Návrh na plnenie kritéria - vyplnené a potvrdené štatutárnym 
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača. 

➢ Prílohu č.2 - Čestné vyhlásenie - vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom, 
alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača. 

➢ Prílohu č.3 - Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky - opis technických 
a funkčných vlastností ponúkaného tovaru a ocenenie predmetu zákazky. Uchádzač uvedie 
konkrétne typové označenie ponúkaných zariadení a vymedzí všetky špecifikácie dodávaného 
predmetu zákazky - vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou 
osobou konať v mene uchádzača. 

 

Uchádzač zmluvu (Príloha č. 4 Návrh Kúpnej zmluvy) vo svojej ponuke nepredkladá. Predložením 

svojej ponuky uchádzač potvrdzuje, že so zmluvnými podmienkami v plnom rozsahu súhlasí a na 
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výzvu zadávateľa zákazky pristúpi k podpisu zmluvy. Na predloženie zmluvy v príslušnom počte 

vyhotovení bude vyzvaný iba úspešný uchádzač!   

 
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: 
14.1 Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 27.01.2023 – čas: do 12:30 hod.. 
14.2 Uchádzač predkladá písomnú alebo elektronickú ponuku. 
Písomná ponuka – poštou alebo osobne na adresu : TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 
Hanušovce nad Topľou. Písomnú ponuku uchádzač vloží do nepriehľadnej obálky. Na obálke uvedie 
názov uchádzača a heslo „SÚŤAŽ: FECUPRAL, spol. s.r.o. - NEOTVÁRAŤ “. 
Elektronická ponuka - zaslaná e-mailom vo formáte PDF na adresu: sotakova.vo@gmail.com. 
Uchádzač do predmetu správy uvedie „SÚŤAŽ: FECUPRAL, spol. s.r.o. - NEOTVÁRAŤ “ 
14.3 Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa 
ponuka aj v českom. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo 
českom jazyku musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa 
zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
 
15. Vyhodnotenie ponúk: 
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe 
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom 
mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, ktorí predložili 
ponuku. 
Prijímateľ požiada dodávateľa 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 dodávateľ v lehote určenej prijímateľom nedoručí vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa 
záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ 
ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí. 
 
16. Doplňujúce informácie: 
16.1 Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné zadávanie zákazky a to najmä z dôvodov keď:  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 
- vtedy, ak bude predložená len jedna ponuka, ak bude predložená len jedna ponuka a zadávateľ sa 
rozhodne ju akceptovať, zdôvodní dôvody pre ktoré sa rozhodol túto ponuku akceptovať, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je zadávateľ 
povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky, medzi tieto okolnosti patrí aj 
situácia, ak cena úspešného uchádzača presiahne maximálne finančné zdroje zadávateľa). 
16.2 Zadávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora (ďalej len ako "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS. 
16.3 Zadávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy najneskôr v čase uzavretia 
zmluvy predložil: zoznam všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno 
a 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). 
16.4 Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva na predmet zákazky je povinný poskytnúť 
súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktorú plánuje mať zadávateľ uzatvorenú s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na 
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výkon tejto kontroly a auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly a auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Vykonávateľ a ním poverené osoby, 
c) Útvar vnútorného auditu a ním poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
e) Orgán auditu a ním poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ. 
16.5 Zadávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a 
chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 18.01.2023. 
 
Vypracoval:       Schválil: 
    
 
 
 
...................................................       ................................................... 
          Zuzana Sotáková                                             Ing. Štefan Hanigovský 
    splnomocnená osoba pre VO                           konateľ 
 
Prílohy:  

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č.2 Čestné vyhlásenie 

Príloha č.3 Technický opis a špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č.4 Návrh Kúpnej zmluvy 


