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Výzva  
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov)   pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 
6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 (ďalej len „výzva“) 
 

1. Identifikácia osoby podľa § 8  
Názov:  HANZELY, s.r.o.    
Sídlo organizácie:  Sadová 12, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika  
Štatutárny orgán:  Ladislav Hanzely – konateľ spoločnosti, Adrián Hanzely – konateľ spoločnosti  
IČO:  36792292 
DIČ:   2022417254  
IČ DPH:   SK2022417254   
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie 
Meno a priezvisko:   Adrián Hanzely 
Funkcia:              konateľ spoločnosti 
Email:              hanzely@hanzely-stolarstvo.sk  
Mobil:              +421908970899 
Adresa hlavnej stránky osoby podľa § 8 (URL):  https://www.hanzely-stolarstvo.sk/ 
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky:  

 Ladislav Hanzely – konateľ spoločnosti 

 Adrián Hanzely – konateľ spoločnosti 
 

2. Predmet zákazky:  
Obstaranie technológie pre projekt pod názvom „Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s.r.o.“ 

3. Typ výzvy:  
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.  

 
4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Sadová 12, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika  
 

5. Lehota dodania predmetu zákazky: 
Doba trvania zmluvného vzťahu bude10 týždňov od platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy podľa 409 a nasl. zák. 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník:    42620000-8 - Sústruhy, vŕtačky a frézovačky 

42623000-9 - Frézovačky 
42621100-6 - CNC sústruhy 
42636000-3 – Lisy 
42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo 
42123000-7 – Kompresory 
48321000-4 - Softvérový balík na navrhovanie pomocou počítača (CAD) 
48323000-8 - Softvérový balík pre výrobu pomocou počítača (CAM) 
42520000-7 - Ventilačné zariadenia 

    60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru) 
72261000-2 Softvérové podporné služby 
80500000-9 Školiace (výcvikové) služby 
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Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník:  neuplatňuje sa  

 

7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia stolárskej dielne v nasledovnom rozsahu:  

1. časť predmetu zákazky 

 CNC obrábacie centrum – 1 ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie 
predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, zaškolenie personálu, inštalácia predmetu 
zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického 
celku.  
 

2. časť predmetu zákazky 

 3D softvér k CNC obrábaciemu centru – 1 ks 
Súčasťou dodaného softvéru musí byť: dodanie na miesto inštalácie. Inštalácia SW, zaškolenie 
personálu, nastavenie logického celku, t. j. prepojenie s CNC obrábacím centrom.  
 

3. časť predmetu zákazky 

 širokopásová brúska – 1 ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie 
predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie 
logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku.  
 

4. časť predmetu zákazky 

 Kombinovaná zrovnávacia – hrúbkovacia fréza – 1 ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky,                     
rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky,                    
zaškolenie personálu, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky     a oživenie 
logického celku. 
 

5. časť predmetu zákazky 

 stojanový lis na lepenie škárovky – 1ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie 
predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie 
personálu, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického 
celku. 
 

6. časť predmetu zákazky 

 CN Automatická frézka na rybinové spoje CN – cínkovačka – 1 ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie 
predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky,  nastavenie 
logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku. 
 

7. časť predmetu zákazky 

 skrutkový kompresor – 1 ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie 
predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie 
personálu, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky  a oživenie logického 
celku. 
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8. časť predmetu zákazky 

 

 centrálne odsávanie (podtlakové prevedenie) – 1 ks 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie 
predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, zaškolenie 
personálu, uvedenie do prevádzky (oživenie, odskúšanie a spustenie riadiaceho systému odsávania 
a celkovej prevádzky odsávania), projektová dokumentácia (realizačný projekt centrálneho odsávania, 
certifikáty, vyhlásenia o zhode a návody na používanie).  

 

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia jednotlivých technologických vybavení 
stolárskej dielne je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy.   

Horeuvedené vybavenie technologickej dielne bude financované z projektu pod názvom „Inovácia remeselnej 
výroby v spoločnosti HANZELY, s. r .o. [kód projektu ITMS2014+: 302031G503, kód a názov výzvy: IROP-
PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore 
pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)], ktorý je financovaný z Integrovaného 
regionálneho operačného programu (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky  a zo zdrojov osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

8. Rozdelenie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky je rozdelený na  osem (8) častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu 
zákazky alebo môže predložiť ponuky na viacej častí predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na 
všetky časti predmetu zákazky. Ponuky môžu byť predložené na niekoľko častí predmetu zákazky v akejkoľvek 
kombinácii.  

 
9. Variantné riešenie: Nie 

 
10. Platnosť cenovej ponuky:   

Platnosť predloženej cenovej ponuky osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť do 30.06.2020. Túto skutočnosť uvedie uchádzač vo svojej 
cenovej ponuke.   

 
11. Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
uplynie dňa  18.03.2020 o 20:00 hod.   

 

12. Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 osobne do sídla osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo 

 e-mailom na adresu hanzely@hanzely-stolarstvo.sk  alebo 

 poštou, kuriérom na adresu osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov uvedenú v bode 1. tejto výzvy.  

 
Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu osoby 
podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa 
bodu 1 výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11 výzvy, nie jej odovzdanie na prepravu kuriérom alebo 
poštou.    
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Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne osobe podľa § 8 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa bodu 1 
výzvy,  v stanovenej lehote podľa bodu 11 výzvy.  Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si 
dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie, ktorá je uvedená v bode 1 tejto výzvy. 
 
Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailovú adresu 
hanzely@hanzely-stolarstvo.sk  v stanovenej lehote podľa bodu 11 výzvy.   
 
 
13. Označenie cenovej ponuky: 

 v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu e-
mailu“ napísať „HANZELY – TECHNOLÓGIA – stanovenie PHZ.“ 

 v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je 
potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa  
odosielateľa (uchádzača) a kompletná adresa osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( v súlade s bodom č. 1 tejto výzvy). Zároveň 
uzatvorená obálka bude označená heslom: „HANZELY – TECHNOLÓGIA  – stanovenie PHZ“. 
  

14. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je 
Príloha č. 1 (Formulár cenovej ponuky pre časti predmetu zákazky č.1 až č.8), ktorú uchádzač vyplní 
podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy.  

 
15. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke: 

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, 
uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.. Cenové ponuky musia byť predložené v mene EUR.  Uchádzač 
uvedie cenu spolu bez DPH a cenu s DPH za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. 
tejto výzvy (Opis predmetu zákazky) .  

 
16. Ďalšie informácie osoby podľa § 8 : 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek 
finančného  nároku voči osobe podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
 
 
Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 13.03.2020 

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle osoby podľa § 8: 13.03.2020 
 
 
 
 

Spišská Nová Ves,  dňa 13.03.2020     
 
 

                                     ..................................................................... 
                               Adrián Hanzely v. r.  

       konateľ spoločnosti  
                                                                                                      HANZELY, s. r. o. 

 
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre časti predmetu zákazky č.1 až č.8. 
Príloha č. 2 Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia jednotlivých technologických vybavení 
                   stolárskej dielne pre časti predmetu zákazky č.1 až č.8.   
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