Osoba, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP (ďalej len zadávateľ):
Herman Slovakia Distribution s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu
realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov
v rámci pripravovanej projektovej žiadosti
(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –
analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

Predmet zákazky:

„Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu
rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna“

Bc. Miroslava Kvetková
Herman Slovakia Distribution s.r.o. - konateľ

V Revúcej, dňa 22.05.2019
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Osoba, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP (ďalej len zadávateľ):
Herman Slovakia Distribution s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice

1.

IDENTIFIKÁCIA OSOBY, KTOREJ SO POSKYTNE

50% A MENEJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z NFP (ĎALEJ V TEXTE LEN
„ZADÁVATEĽ“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE)
Názov zadávateľa: Herman Slovakia Distribution s.r.o.
IČO: 44 986 823
Sídlo zadávateľa: Němcovej 30, 042 18 Košice
Kontaktné údaje zadávateľa:
Kontaktná adresa: Herman Slovakia Distribution s.r.o., Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Bc. Miroslava Kvetková
Telefón: +421 903 576 603
E-mail: kvetkova@herman.sk
Webová stránka: www.herman.sk

2.

PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu
rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna
2.2 Nomenklatúra
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:
42000000-6 - Priemyselné mechanizmy
42419000-6 - Časti zdvižných a manipulačných zariadení
42636100-4 - Hydraulické lisy
44611600-2 - Zásobníky
42990000-2 - Rôzne špeciálne strojové zariadenia
48921000-0 - Systémy automatizácie
51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2.3 Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu
rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna.
Automatizovaná a robotizovaná výrobná linka lisuje rezné kotúče z keramických zŕn, pričom lisovací
proces musí byť realizovaný tzv. viacfázovým lisovaním, ktoré do potrebnej miery eliminuje
nežiaduce efekty spätnej expanzie spracovávaného materiálu po ukončení lisovacej fázy.
Automatizovaná a robotizovaná výrobná linka musí mať symetrické usporiadanie t.j. dve rovnocenné
lisovacie stanice, ktoré obsluhuje spoločná lisovacia jednotka, musí byť osadená dvomi robotickými
manipulačnými ramenami – po jednom na oboch stranách symetrického lisu. Toto usporiadanie musí
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Herman Slovakia Distribution s.r.o., Němcovej 30, 042 18 Košice
umožňovať prevádzku zariadenia v automatickom režime. Obe ramená musia byť schopné
automatizovane vykonávať na každej strane lisu najmä tieto činnosti:
- vloženie spodných sklolaminátových mriežok do lisovacích foriem
- pokyn pre nanesenie abrazívnej zmesi z keramických zŕn do lisovacích foriem
- vloženie vrchných sklolaminátových mriežok, etikiet a stredových krúžkov do lisovacích foriem
- pokyn pre lisovanie
- odobratie vylisovaných abrazívnych nástrojov a ich uloženie do skrutkových zväzkov medzi
hliníkové platne a teflónové podložky
Štatistická digitálna dátová zostava produkčných údajov musí poskytovať obsluhe vo forme reportu
na obrazovke zariadenia podrobný prehľad o aktuálnych aj historických produkčných údajoch,
minimálne
v
rozsahu
počtu
vyrobených
výrobkov,
čistého
času
výroby
a technických prestojov.
Predikcia údržby zariadenia na základe priebežného vyhodnotenia prevádzkových dát musí určovať
minimálne čas údržby jednotlivých častí linky.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je
neoddeliteľnou časťou tejto výzvy.

3.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
3.2 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky tvorí jeden funkčný logický celok – jedno pracovisko automatizovanej
a robotizovanej výrobnej linky, teda logicky je predmet zákazky nedeliteľný. Rozsah predmetu
zákazky je takým rozsahom, ktorý komplexne dodávajú relevantní dodávatelia na trhu.
3.3 Potenciálny dodávateľ predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky.

4.

VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

5.

MIESTO A TERMÍN DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto dodávky predmetu zákazky:
Herman Slovakia Distribution s.r.o., Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca
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5.2 Termín dodávky predmetu zákazky:
Potenciálny dodávateľ stanoví v rámci svojej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu
realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej
žiadosti, aj dĺžku dodacej doby predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadne vypĺňania lehoty
dodania sú popísané v Prílohe č. 2 – Kalkulácia ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
6.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov
zadávateľa. Operačný program: Výskum a inovácie. Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
7.

DRUH ZÁKAZKY

Zákazka na dodanie tovaru.
8.

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY V RÁMCI REALIZOVANÉHO PRIESKUMU TRHU PODĽA TEJTO VÝZVY

Ponuka predložená v rámci tohto prieskumu trhu, realizovaného za účelom objektívneho určenia
reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti, je viazaná do: 30.09.2019
9.

OBHLIADKA MIESTA DODÁVKY PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadka miesta dodávky predmetu zákazky nie je potrebná.

10.

NÁKLADY NA PONUKU

10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci prieskumu trhu,
realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej
žiadosti, znáša potenciálny dodávateľ bez finančného nároku voči zadávateľovi.
10.2 Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa potenciálnym
dodávateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
11.

MOŽNOSTI SPÔSOBU PREDLOŽENIA PONUKY A OZNAČENIE PONUKY

11.1 Potenciálny dodávateľ môže predložiť ponuku listinne na adresu uvedenú v bode 12.1.1 alebo
elektronicky na e-mail uvedený v bode 12.1.2
11.2 V prípade, že potenciálny dodávateľ predloží ponuku listinne, na obálke musia byť uvedené
nasledovné údaje:
11.2.1 názov a adresa zadávateľa uvedená v bode 1 tejto výzvy,
11.2.2 názov a adresa potenciálneho dodávateľa,
11.2.3 heslo: „Prieskum trhu – Dodávka výrobnej linky“
11.3 V prípade, že potenciálny dodávateľ bude predkladať svoju ponuku elektronicky, uvedie
do predmetu e-mailu text: „Prieskum trhu – Dodávka výrobnej linky“
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12.

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU
12.1 Ponuku v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť:
12.1.1 V prípade listinnej ponuky na adresu:
Herman Slovakia Distribution s.r.o.
Mokrá Lúka 226
050 01 Revúca
Ponuku je možno doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na vyššie uvedenú adresu.

12.1.2 V prípade elektronickej ponuky na e-mailovú adresu: kvetkova@herman.sk
12.2 Lehota na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za účelom objektívneho
určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti je stanovená do 05.06.2019
do 12.00 hod.
13.

PRESKÚMANIE PONÚK

Do procesu vyhodnocovania ponúk v rámci prieskumu trhu, realizovaného za účelom objektívneho
určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti, budú zaradené tie ponuky,
ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk, budú platné, pričom vyhodnocovanie týchto
ponúk bude neverejné.
14.

SPÔSOB URČENIA CENY

14.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášok (v súlade s aktuálne platnou legislatívou).
14.2 Cena za predmet zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky.
Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.
14.3 Potenciálny dodávateľ naceňuje kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 - Kalkulácia ceny, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. Cena, ktorú uvedie potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke,
musí zodpovedať cenám obvyklým v danom mieste a čase.
15.

SPÔSOB NA ZÁKLADE, KTORÉHO BUDÚ URČENÉ REÁLNE VÝDAVKY V RÁMCI PRIPRAVOVANEJ PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI

Stanovenie objektívnej výšky reálnych výdavkov na predmet zákazky v rámci pripravovanej
projektovej žiadosti, bude zadávateľom určená ako priemer doručených cenových ponúk, podľa
vyplnenej kalkulácie ceny, ktorá sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk v rámci
prieskumu trhu, ktorý je realizovaný za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci
pripravovanej projektovej žiadosti.
16.

OBSAH PONUKY
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Ponuka predložená potenciálnym dodávateľom v rámci prieskumu trhu, realizovaného za účelom
objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti, musí
obsahovať nasledovné dokumenty:
16.1 Vyplnenú špecifikáciu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky tejto
výzvy. Potenciálny dodávateľ uvedie vo svojej ponuke značku, výrobcu a typové označenie
ponúkaného predmetu zákazky. Taktiež je potenciálny dodávateľ povinný uviesť vo svojej ponuke
každý požadovaný parameter technickej špecifikácie a to vyplnením tabuľky podľa Prílohy č. 1 –
Špecifikácia predmetu zákazky.
16.2 Nacenenú kalkuláciu ceny podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy vrátane uvedenia lehoty dodania – viď
tabuľka uvedená v Prílohe č. 2 – Kalkulácia ceny.

NEODDELITEĽNÉ PRÍLOHY TEJTO VÝZVY SÚ:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky

Upozornenie: Táto výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu vrátane jej editovateľných príloh
je zverejnená na webovej stránke: www.herman.sk
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