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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 
k predmetu zákazky s názvom : 

 

„ CNC sústruh s podávačom “ 
 
 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
 Názov: LUMASEK s. r. o.  
 Sídlo:   Pri rybníku 1862/15 , 091 01 Stropkov 
 IČO:   43899323  
 DIČ:   2022505617 
             IČ DPH :                                   SK202505617 
 Štatutárny orgán:  Ing. Marián Sekeľ , konateľ 
 Kontaktná osoba:  Ing. Ladislav Glitta 
 Tel.:   +421 905 786 264 

 Kontakt:   glittaladislav@gmail.com  
 
2. Názov predmetu zákazky:  „ CNC sústruh s podávačom “ 
 
3. Komplexnosť predmetu zákazky:  Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie predmetu zákazky : „ CNC sústruh s podávačom  “ v rámci projektu 
s názvom „Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti Lumasek“, v rámci schválenej Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok s kódom ITMS2014+: 313012X516, kód Výzvy OPVaI-
MH/DP/2018/1.2.2-21 , vyhlásenej v rámci Operačného programu Výskum a inovácie .  
 
Špecifikácia predmetu zákazky: Bližšia špecifikácia je v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy.  
 
Ak sa kdekoľvek v podkladoch,  alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na                                                    
konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne 
technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. 

  
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto plnenia: LUMASEK s. r. o. , Pri rybníku 1862/15 , 091 01 Stropkov 
Termín plnenia: najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia objednávky od Kupujúceho na celý 
predmet kúpy, vrátane dodávky , montáže a zaškolenia . 

 
6. Jazyk ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má dodávateľ sídlo mimo 
územia Slovenskej republiky , doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do slovenského jazyka ( nevyžaduje sa úradný 
preklad ) , okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 
7. Obsah ponuky: 
 Ponuka musí obsahovať: 
             a)              Titulný list ponuky – Príloha č. 1 
             b)              Čestné vyhlásenie – Príloha č. 2 
             c)              Doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
             d)              Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia Výzvy s uvedením cien ,  
                               lehôt dodania a odberateľov .  Dodávateľ predloží zoznam dodávok za predchádzajúce  
                               tri roky , kde preukáže dodanie minimálne dvoch dodávok premetu zákazky odberateľom.  
                               Dodávateľ môže splnenie podmienky nahradiť čestným vyhlásením , pričom na  
                               požiadanie poskytne obstarávateľovi doklady , ktoré čestným vyhlásením nahradil. 
 e)              Cenová ponuka : Kúpna zmluva s prílohou  -  Príloha č. 3  



                                                    

 

 
 

8.        Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
10.1  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

10.2        Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa     
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu 
robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

10.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie: 

 - Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
 - Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
 - Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  
10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením „Nie som platcom DPH“. 
 

9.      Výsledok prieskumu trhu a požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy 

 Výsledkom prieskumu bude zmluva na určitý čas, t. j. do 6 mesiacov od prevzatia objednávky od 
Kupujúceho,   

                   
 

10.      Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a vlastných zdrojov  
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným 
platobným stykom.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 
uchádzač. 
 
Zákazka sa riadi pravidlami a postupmi obstarávania pre osoby, ktoré nie sú verejným 
obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorým verejný obstarávateľ poskytne časť finančných 
prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb – v zmysle 
Metodického pokynu CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom 
obstarávaní. Ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť Zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Víťazný uchádzač musí byť pri podpise Kúpnej zmluvy zapísaný do Registra partnerov verejného 
sektora . 
 

11. Predkladanie ponúk: 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Ponuky sa predkladajú  v písomnej podobe : poštou, príp. osobne , na adresu uvedenú v bode 1 
tejto Výzvy. 
 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do :  12.01.2021   
 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté  do    
súťaže , a teda nebudú vyhodnocované. 
 

12.       Lehota viazanosti ponúk :     30.06.2021 
 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR  bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

 
 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky 
zákazky obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme 
a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese prieskumu trhu neuspeli. 

 
 
 
 

V Stropkove  , dňa : 17.12.2020                     
 
                                                                                                                   Ing. Marián Sekeľ 
                                                                                                                  Konateľ spoločnosti  
 
 
 

        
  

 
                             

             Prílohy:  Príloha č. 1  Titulný list ponuky 
                              Príloha č. 2   Čestné vyhlásenie 
                              Príloha č. 3   Cenová ponuka : Kúpna zmluva + Príloha č. 1 Technická špecifikácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

 
 

Príloha 1 - TITULNÝ  LIST PONUKY  

 

 

Názov predmetu zákazky:    „ CNC sústruh s podávačom  “ 
 
1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

 

Obchodné meno/názov 

 

 

Sídlo/miesto podnikania 

 

 

IČO 

 

 

DIČ 

 

 

IČ DPH 

 

 

Osoba oprávnená konať v 

mene uchádzača 

 

 

Telefón/mobil 

 

 

Kontaktný e-mail 

 

 

Svojim podpisom vyhlasujem, že: 

1.  Súhlasím s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom. 

2.  Všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

V ..................................... dňa ............................................ 

 

 

             

       meno a podpis štatutárneho orgánu alebo  

                         člena štatutárneho orgánu uchádzača 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 
 

                                                           Vložiť údaje uchádzača 

 

 

 

Príloha č. 2 : Čestné vyhlásenie 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
Ja, dole podpísaný (doplniť údaje) .................................. ako štatutárny orgán uchádzača 
(obchodné meno, sídlo, IČO) .............................................................., týmto v rámci prieskumu 
trhu  s názvom : 
                                                        „ CNC sústruh s podávačom “ 
 

čestne vyhlasujem, že  
• som Výzvu na predloženie cenovej ponuky preštudoval a súhlasím 

s podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve, 
• údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé, 
• táto cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase 
• dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov 

• uchádzač je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať a rozsah oprávnenia je 
minimálne na hlavný predmet zákazky  

 
 
 
V ...................................., dňa ................................... 
        
        ................................................................. 
           meno štatutárneho zástupcu 
            funkcia (podpis + pečiatka) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 
 

CNC sústruh s podávačom                                                                                      Príloha č. 3 

 

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Predávajúci 

Obchodné meno:  ..................................... 

Sídlo:    ..................................... 

IČO:      ..................................... 

DIČ:      ..................................... 

IČ DPH:     ..................................... 

Zápis:    ..................................... 

Bankové spojenie:  ..................................... 

Číslo účtu:   ..................................... 

Zastúpený:    ..................................... 

 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

1.2. Kupujúci 

Názov:    LUMASEK s.r.o. 

Sídlo:     Pri rybníku 1862/15, 091 01 Stropkov 

IČO:    43899323   

DIČ:    2022505617 

IČ DPH:   SK2022505617 

Zápis:    OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č.19536/P 

Štatutárny orgán:   Ing. Marián Sekeľ 

Telefón/mobil:   +421 904 154 364  

 E-mail:    sekel@lumasek.sk  

 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu 

zmluvu (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka tovaru 

podľa prílohy č.1 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je  

mailto:sekel@lumasek.sk


                                                    

 

 
 

2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 

k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a  

2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu 

cenu.  

2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku. 

 

3. DODANIE PREDMETU KÚPY 

3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 6 mesiacov od doručenia 

jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Zmluvné strany sa 

dohodli, že kupujúci má právo objednať dodávku predmetu kúpy aj jednotlivo po 

častiach podľa položiek uvedených prílohe Zmluvy. 

 

4. CENA  

4.1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške  

Cena bez DPH   

DPH  

Cena s DPH  

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe. 

4.2. Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. Každá časť kúpnej ceny je splatná nasledovne: 

4.3.1. 100% do 30 dní po dodaní časti Predmetu kúpy, za ktorú sa kúpna cena platí.  

 

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY 

5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že 

Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto 

Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase 

jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí 

Predmetu kúpy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od 

odovzdania Predmetu kúpy.  

5.3. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, môže Kupujúci 

požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej 

kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním 

Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 50 % z 

celkovej kúpnej ceny vrátane DPH pri nedodaní Predmetu kúpy Kupujúcemu. 

Za nedodanie sa bude považovať nedodanie objednanej časti Predmetu kúpy po 

uplynutí 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. 

5.4. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 4.3.1. tejto zmluvy, 

môže Predávajúci požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 



                                                    

 

 
 

0,1 % z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s 

platbou. 

5.5. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. 

Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a 

to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu  Predávajúceho a to v 

rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou 

Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení 

kontrolní zamestnanci sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 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. 

6.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

6.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných 

dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda 

o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy.  

6.4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami za 

predpokladu, že Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán vydá kladné stanovisko 

v rámci následnej ex-post kontroly realizovaného verejného obstarávania na základe 

ktorého je táto zmluva uzavretá. 

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ju podpisujú.  

6.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 
 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

V..................... , dňa .................   V ................................... , dňa .................. 

 

 

 

....................................................   ................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 
 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia 

 

Názov parametra 
Požadovaná hodnota / 

charakteristika 

Ponúkaná hodnota / 

charakteristika 

Otáčky vretena Min. 3000 ot/min  

Max. výkon vretena Min.  27 kW  

Prechodnosť  vretena ( vŕtanie ) Min. 65 mm  

Max. točný priemer nad lôžkom Min. 600 mm  

Max. točný priemer nad suportom Min. 400 mm  

Max. krútiaci moment  Min. 300 Nm  

Max. posuv v osi X ( priečny posuv ) Min. 15 m/min  

Max. posuv v osi Z ( pozdĺžny posuv ) Min. 24 m/min  

Max. počet nástrojov v nožovej hlave Min. 12  

Počet poháňaných nástrojov v hlave Min. 12  

CNC ovládanie stroja v SK alebo CZ 

jazyku  
Áno ÁNO / NIE 

Dopravník triesok  Áno ÁNO / NIE 

Frézovanie drážok  Áno ÁNO / NIE 

Priečne vŕtania hriadeľov Áno ÁNO / NIE 

Vŕtanie mimo osi obrábania Áno ÁNO / NIE 

3D simulácia obrábania Áno ÁNO / NIE 

Aktuálne zobrazenie obrábania Áno ÁNO / NIE 

Hydraulické skľučovadlo so 

stupňovito nastaviteľnými upínacími 

silami 

Áno ÁNO / NIE 

Kalené ploché vedenie ( Nie lineárne ) Áno ÁNO / NIE 

Koník – riadená CNC os Áno ÁNO / NIE 

Šikmé Liatinové lôžko stroja Áno ÁNO / NIE 

Vysoko presné sklenené pravítko pre 

os X , presnosť 0.0001 mm 
Áno ÁNO / NIE 

Vysoko presné sklenené pravítko pre 

os Z , presnosť 0.0001 mm 
Áno ÁNO / NIE 

V celkovej cene stroja musí byť zahrnutá doprava, uvedenie do 

prevádzky a zaškolenie obsluhy. 
ÁNO / NIE 

Názov výrobcu a typové označenie:  

 

CENA V EUR BEZ DPH:  

DPH V EUR:  

CENA  V EUR S DPH:  

 

 

 


