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VUJE, a. s. 

	  

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
Výroba modelov a konštrukcií 

 
Identifikácia  verejného obstarávateľa 
Názov: VUJE, a.s. 
Adresa: Okružná 5 
918 64 Trnava 
IČO: 31 450 474 
 
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Keníž, PhD. 
Telefón: 033/599 2064 
Fax: 033/599 1178 
e-mail: jozef.keniz@vuje.sk 
 
Predmet obstarávania 
Predmetom obstarávania  je výroba modelov a konštrukcií pre laboratórium. 
 
Názov  pridelený obstarávateľom  
Výroba modelov a konštrukcií. 
 
Rozdelenie predmetu obstarávania  na časti 
NIE 
 
Opis predmetu obstarávania : 
Výroba upínacích prípravkov a špecifických nástrojov pre laboratórium obsahuje najmä túto technológiu: 
- zváranie  
- ohýbanie  
- sústruženie  
- frézovanie  
- vŕtanie  
- brúsenie (uhlovou brúskou )  
- pomocné práce ako napríklad nátery komponentov, čistenie komponentov a pod.  
za podmienok :  
- výroba podľa náčrtu  
- flexibilná výroba  
- kooperácia pri výrobe s objednávateľom. 
 
Predloženie ponuky  
Ponuka uchádzača bude pozostávať z návrhu hodinovej zúčtovacej sadzby (HZS) na činnosti uvedené v opise 
predmetu obstarávania, pričom maximálny celkový rozsah požadovaných prác bude 500 hodín.  
 
Kritérium  na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia hodinová zúčtovacia sadzba, vyjadrená v EUR bez 
DPH. Hodnotenie ponúk sa vykoná zostavením poradia podľa výšky navrhovanej HZS za predmet obstarávnia. 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu HZS. V prípade rovnosti predloženej HZS, lepšie 
hodnotenie získa ponuka doručená skôr. 
 
Miesto dodania predmetu zákazky 
VUJE, a.s. 
Okružná 5 
918 64 Trnava 
Termín dodania predmetu zákazky bude  priebežný,  predpokladaný začiatok plnenia od  15.12.2013,   
maximálne  10  mesiacov  od nadobudnutia  účinnosti zmluvy. 
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Obhliadka priestorov: obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 
 
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Predpokladaná  maximálna cena  za predmet obstarávania je 10 000,- € bez DPH.  
 
Možnosť predloženia variantných riešení: 
NIE 
 
Typ zmluvy 
Na zabezpečenie predmetu obstarávania bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zák. č.  513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . Podpísaný návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač na základe 
výzvy obstarávateľa. Návrh zmluvy bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch . 
 
 
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 
uvádzajú: 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Názov projektu: Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti 
ITMS: 26220220171 
Zmluva bude podpísaná až po súhlasnom stanovisku Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ ako riadiaceho orgánu Operačného programu: Výskum a vývoj, prostredníctvom 
ktorého je spolufinancovaný predmet obstarávania. 
Finančná úhrada za predmet zákazky bude vykonaná na základe faktúry bankovým prevodom na účet 
poskytovateľa po dodaní predmetu zákazky s dobou splatnosti 30 kalendárnych dní. Podkladom pre fakturáciu 
bude  preberací protokol spolu s dodacím listom,  podpísaný zástupcami poskytovateľa a užívateľa. 
 
 
Lehota a miesto na predkladanie ponúk e-mailovou formou 
Lehota na predkladanie ponúk: 20. 11. 2013 (vrátane) 
E- mailová adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
jozef.keniz@vuje.sk 
 
Lehota viazanosti ponúk: 
30.1.2014 
 
Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky s nízkou hodnotou v prípade , ak  
nedostane  ani jednu ponuku, ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie  vyhlásilo. 
 

V Trnave,  dňa : 15. november  2013 

 

    
Tel: 033 599 2064  

  

Fax: 033 599   
Email: jozef.keniz@vuje.sk  
IČO: 31450474 / DIČ: 2020392539 / IČ DPH: SK2020392539  
Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sa, vložka č. 164/T  
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č. ú. 7206-212/0200  

 


