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Všetkým záujemcom! 

                                  
 
 
Naša značka:    Vybavuje:   Kontakt: 
EVO-CMF-20/2016-1               Mgr. Marek Patarák  0915 493 406 

 
VEC: VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 1 
Podlimitná zákazka: “Zvýšenie inovatívnosti výrobného procesu v spoločnosti CMF 
Slovakia s.r.o.“ 
 
 Osoba podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov CMF Slovakia s.r.o., Gemerská 585, 049 51 Brzotín poskytuje nasledovné 
vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 k podlimitnej zákazke: “Zvýšenie inovatívnosti výrobného 
procesu v spoločnosti CMF Slovakia s.r.o.“ zverejnenej vo vestníku ÚVO č. 191/2016 zo dňa 
03.10.2016 pod označením 13569 – WYT. 

 
Vysvetlenie súťažných podkladov 
 
Do dnešného dňa boli osobe podľa §8 zákona doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov 
(ďalej aj len “SP”) s nasledovnými otázkami: 
 
Otázka č.1: “Na základe výzvy  13569-WYT obstarávateľa CMF Slovakia by som vás chcel požiadať 
o vysvetlenie nasledujúcich otázok vyplývajúcich z opisu predmetu zákazky pre časť 2 – Odihlovací 
stroj: 
- Jedná sa o odihlovanie dielov po pálení laserom? Prosím o zaslanie foto ako vyzerá kvalita 
štandardného dielu, ktorý požadujete odihlovať. Vieme ponúknuť viacero riešení, ktoré všetky 
spĺňajú definované technické parametre – delia sa len podľa ceny a podľa toho aká je kvalita 
výpalkov na odihlovanie. Rád by som sa vyhol prípadu, že ponúkneme najlacnejšie riešenie ktoré 
splní požiadavky pričom ak kvalita výpalkov bude zlá, stroj nebude správne plniť funkciu.” 
 
Odpoveď na otázku č.1: Osoba podľa §8 zákona momentálne nedisponuje obdobným zariadením 
a teda nedisponuje ani fotodokumentáciou opracovaných výpalkov. Výpalky sú pálené laserom 
prevažne z nerezového, prípadne z hliníkového materiálu. Dôležité je, aby výpalky nemali ostré 
hrany, po odihlovaní majú byť zaoblené tak, aby nemohli spôsobiť žiadne zranenie. Finálne výrobky 
sú určené pre potravinársky priemysel. 
 
Otázka č.2: „Platobné podmienky podľa zmluvy – ak nevieme splniť podmienky 20% pred-80% po 
dodaní a požadujeme 20% pri objednaní-70% pred dodávkou a 10% po inštalácii – budeme vylúčený 
z obstarávania aj keď splníme všetky ostatné požiadavky či už technické, o spôsobilosti a finančné?“ 
 
Odpoveď na otázku č.2: V súvislosti s otázkou č.2, viď ustanovenia v Súťažných podkladoch na 
str.33, časť F – Obchodné podmienky, body 1., 3. a 5.: 
 
„1. Osoba podľa §8 zákona stanovuje obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe F1 – Kúpna 
zmluva v súťažných podkladoch. Tieto obchodné podmienky budú v nezmenenom znení súčasťou 
návrhu zmluvy predloženej uchádzačom. 
 
.... 
 



3. Uchádzač v návrhu zmluvy uvedie obchodné podmienky osoby podľa §8 zákona bez zmien a 
doplní ustanovenia, ktoré sa vyžadujú a sú vyznačené kurzívou (doplní uchádzač) alebo je 
ponechaný v texte odkaz na poznámku pod čiarou. 
 
... 
5. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. Neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy úspešného uchádzača budú 
okrem iného aj jej prílohy.“ 
 
Platia súťažné podklady. Podľa časti F, bodu 1. SP osoba podľa §8 zákona stanovila obchodné 
podmienky, ktoré sú uvedené v Súťažných podkladoch v prílohe F1 – Návrh kúpnej zmluvy. Tieto 
obchodné podmienky budú v nezmenenom znení súčasťou návrhu zmluvy predloženej 
uchádzačom. Podľa časti F, bodu 3. SP uchádzač v návrhu zmluvy uvedie obchodné podmienky 
osoby podľa §8 zákona bez zmien.  Podľa časti F, bodu 5. SP  uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 
so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  
Pri vyhodnocovaní ponúk uchádzačov bude komisia osoby podľa §8 zákona postupovať v zmysle 
§53 zákona, v nadväznosti na vyššie uvedené požiadavky uvedené v súťažných podkladoch by 
zrejme ponuku, ktorá by obsahovala platobné podmienky uvedené  v otázke vylúčila. 
 
Doplnenie súťažných podkladov: 
 
Doplnenie č.1: Osoba podľa §8 zákona odoslala v súvislosti s vysvetlením súťažných podkladov 
redakčnú opravu č.2 (v prílohe tohto listu). Zároveň osoba podľa §8 zákona dáva súťažné podklady 
na str. 6, časť 9/Časový harmonogram obstarávania do súladu s redakčnou opravou č.2: 
 
Namiesto: 

P.č.    Dátum Čas 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 28.10.2016 12:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 28.10.2016 13:00 

 
Viď: 

P.č.    Dátum Čas 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 8.11.2016 12:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 8.11.2016 13:00 

 
Doplnenie č.2: Osoba podľa §8 zákona upravuje súťažné podklady na str. 6, bod 5.2 nasledovne: 
 
Namiesto: 

 „5.2 a) Osoba podľa §8 zákona poskytne úspešnému uchádzačovi preddavok vo výške 20 % z 
kúpnej ceny podľa Čl. III tejto zmluvy na základe zálohovej faktúry vystavenej úspešným 
uchádzačom na základe objednávky Osoby podľa §8 zákona. Splatnosť zálohovej faktúry bude 30 
dní odo dňa jej doručenia Osobe podľa §8 zákona.   
b) Osoba podľa §8 zákona uhradí úspešnému uchádzačovi 80 % kúpnej ceny podľa Čl. III tejto 
zmluvy po prevzatí predmetu kúpy v závode osoby podľa §8 zákona na základe riadnej faktúry so 
splatnosťou 30 dní vystavenej úspešným uchádzačom. Lehota splatnosti 30 dní začína plynúť až 
dodaní tovaru Osobe podľa §8 zákona, po podpise preberacieho protokolu Osobou podľa §8 zákona 
bez výhrad, po riadnej inštalácii tovaru, po riadnom predvedení funkčnosti tovaru zamestnancom 
Osoby podľa §8 zákona za účelom manipulácie, obsluhovania a prevádzky tovaru a po ukončení 
skúšobnej prevádzky tovaru. Prílohou faktúry bude dodací list (preberací protokol).“ 
 
Viď: 
„5.2 Platobné podmienky viď v Prílohe F1- Návrh kúpnej zmluvy v čl. V. Platobné podmienky.“ 
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Doplnenie č.3: Osoba podľa §8 zákona upravuje súťažné podklady na str. 24, 1.časť predmetu 
zákazky  - Ohraňovací lis, časť „Príslušenstvo“ nasledovne: 
 
Namiesto: 
„Upnutie WILA“ 
 
Viď: 
„Upnutie WILA alebo ekvivalentné“ 
 
Prílohy:  

1. Redakčná oprava č.2 odoslaná na ÚVO (súbor Redakcna_oprava_2_CMF.pdf) 
 
 
V zastúpení za CMF Slovakia s.r.o.                      
Na základe plnej moci 
 
 
 
 

        Mgr. Marek Patarák v.r. 
                                                                                        .......................................                                                                                                      
                                                                                         Mgr. Marek Patarák 
                                                                                         konateľ  
                                                                                         EVO Trade s.r.o. 


