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V Bratislave, dňa 03.03.2017 

 
Všetkým záujemcom! 
 

                                  
Naša značka:    Vybavuje:   Kontakt: 
EVO-RAJ-1/2017-1               Ing. Pavel Hulín  0908 772640 

 
VEC: VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV č. 1 
Podlimitný postup: „Zvýšenie konkurencieschopnosti RAJEC INDUSTRY s.r.o. inováciou 
procesu obrusovania“ 
  
V zastúpení za osobu podľa § 8 zákona : RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. , adresa: Dukelská štvrť 
4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej aj “osoba podľa § 8 zákona” alebo “prijímateľ”) Vám  
v súlade s §48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), poskytujeme nasledovné Vysvetlenie a doplnenie 
súťažných podkladov č.1 k zákazke zadávanej podlimitným postupom §113 a 114 zákona s názvom:  
„Zvýšenie konkurencieschopnosti RAJEC INDUSTRY s.r.o. inováciou procesu obrusovania“ 

zverejnenej vo vestníku ÚVO č. 36/2017 - 20.02.2017 pod značkou 2155 – WYT. 
 

Vysvetlenie  súťažných podkladov 
 
K dnešnému dňu bola osobe podľa §8 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov s 
nasledovnou otázkou: 
 
Otázka č. 1: 
„Pripravujem ponuku na základe výzvy RAJEC INDUSTRY pre predmet zákazky: „Zvýšenie 
konkurencieschopnosti RAJEC INDUSTRY s.r.o. inováciou procesu obrusovania“. Chcel by som 
poprosiť o vysvetlenie odseku VI v návrhu kúpnej zmluvy, kde je uvedené: 

2. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy v prac.dňoch a 
odstrániť závady v čo najkratšom termíne bez zbytočného odkladu podľa druhu a charakteru 
vzniknutej závady. Po tretej oprávnenej reklamácii má kupujúci nárok na výmenu za nový 
tovar.“ 

Prosím o vysvetlenie hrubo vyznačeného textu. Konkrétne s týmto bodom máme problém nakoľko 
tak ako je definovaný v prípade že dôjde napr. 3 krát k závade typu pokazený snímač na stroji (čo 
sa dá považovať za oprávnenú reklamáciu) – má kupujúci nárok žiadať výmenu stroja za nový.“ 

Odpoveď na Otázku č. 1:  
Platia súťažné podklady.  
Nakoľko má byť zákazka financovaná z Operačného programu Výskum a inovácie, číslo výzvy 
OPVaIMH/DP/2016/3.3.1-04, NFP vo výške 50 % z z oprávnených výdavkov projektu a zvyšok z 
vlastných prostriedkov osoby podľa §8 zákona, kde sa prijímateľ (osoba § 8 zákona) zaväzuje plniť 
merateľné ukazovatele, od ktorých závisí úspešnosť realizácie projektu ako sú: 
• Počet inovovaných procesov = 1 
• Počet podnikov, ktoré dostávajú granty = 1 
• Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch = 1 
• Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych 
skupín = 1. 
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V prípade nedodržania uvedených merateľných ukazovateľov by v súlade so zmluvou o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) hrozili prijímateľovi zo strany poskytovateľa NFP zmluvné postihy ako 
napr.: krátenie NFP, sankcie alebo aj odstúpenie od zmluvy o NFP a preto je nevyhnutné, aby osoba 
podľa § 8 zákona obstarala inovatívnu technológiu, ktorá bude okrem inovatívnosti, kvalitná a  
nespôsobí výpadky vo výrobe vplyvom možných technických závad, čo by malo okrem iného aj  
negatívny vplyv na zamestnanosť v podniku vzhľadom na  novovytvorené pracovné miesto. Zároveň 
osoba podľa § 8 zákona požaduje v súťažných podkladoch záručnú dobu len 12 mesiacov, na ktorú 
sa vzťahujú vyššie uvedené skutočnosti. Jedná sa o obvyklé zmluvné záležitosti v súlade  
s obchodným zákonníkom pre daný typ zákazky. Osoba podľa § 8 zákona nemôže dopredu 
predvídať rozsah a typ reklamačnej závady. 
 
Doplnenie / úprava súťažných podkladov 
 
Doplnenie SP a): Osoba podľa §8 zákona dopĺňa / upravuje súťažné podklady na str.47, „Príloha 
E1 – Formulár cenovej ponuky“ nasledovne: 
 
Príloha E1 - Formulár cenovej ponuky sa dáva do súladu s časťou D – Opis predmetu zákazky. Do 
formulára sa dopĺňa nový riadok č.6, názov položky „Uvedenie stroja do prevádzky“ 
 
Namiesto: 

Predmet zákazky 

1. 

Odihlovací a brúsny stroj s mokrým 
procesom 
spracovania.......................................(doplniť 
značku, a/alebo typové označenie)  

ks 1,00    

2. Doprava na miesto dodania 
ks 1,00 

  

3. Montáž osadenie 
ks 1,00 

  

4. Testovanie 
ks 1,00 

  

5. Zaškolenie obsluhy 
ks 1,00 

  

 
Viď: 
 

Predmet zákazky 

1. 

Odihlovací a brúsny stroj s mokrým 
procesom 
spracovania.......................................(doplniť 
značku, a/alebo typové označenie)  

ks 1,00    

2. Doprava na miesto dodania 
ks 1,00 

  

3. Montáž osadenie 
ks 1,00 

  

4. Testovanie 
ks 1,00 

  

5. Zaškolenie obsluhy 
ks 1,00 

  

6. Uvedenie stroja do prevádzky 
ks 1,00 
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Osoba podľa §8 zákona poskytuje zároveň opravenú prílohu v súbore: 
Priloha_E1_Formular_CP_UPRAVENE_RAJEC_2017.docx 
 
Žiadame záujemcov, aby zapracovali uvedené doplnenie / úpravu súťažných podkladov do svojich 
predkladaných ponúk. 
 
Doplnenie SP b): V súvislosti s doplnením súťažných podkladov č.1 osoba podľa §8 zákona 
primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a upravuje súťažné podklady bod 9/ Časový 
harmonogram obstarávania: 
 
Namiesto: 
 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 10.03.2017 12:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” 10.03.2017 13:00 

 
Viď: 
 

9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 17.03.2017 12:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” 17.03.2017 13:00 

 
V súvislosti s doplnením súťažných podkladov písm. b) bola odoslaná na zverejnenie redakčná 
oprava k výzve na predkladanie ponúk, viď prílohu č.2 tohto listu. 
 
V zastúpení za 
 
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.                     
na základe plnej moci 
 

       Ing. Pavel Hulín v.r. 
                                                                                        ...............................                                                                                                      
                                                                                         Ing. Pavel Hulín 
                                                                                         konateľ  
                                                                                         EVO Trade s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
1. Upravená Príloha E1 súťažných podkladov – Formulár cenovej ponuky (súbor 
Priloha_E1_Formular_CP_UPRAVENE_RAJEC.docx) 
2. Redakčná oprava č.1 k výzve na predkladanie ponúk (odoslaná na ÚVO) - súbor 
Redakcna_oprava_1_RAJEC_2017.pdf) 


