
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 

Jarná 25, 053 61 Olcnava 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

pre zákazku s názvom: „Univerzálna hrotová brúska s CNC 

riadením“ 
 

(1) Identifikácia  

 

Názov:   A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 

Sídlo   Jarná 25, 05361 Olcnava 

IČO:    36179337 

zastúpený:   Ing. Peter Gonda       

    

tel.:   +421 905 903 482 

   e-mail                         ekonom@agesmetal.sk 

 

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie 

 

Názov:   Euro Dotácie, a.s.                       IČO: 36 438 766  

Kontaktná osoba: Mgr. Hujová Alena                       IČ DPH:SK2022122520 

S í d l o 

Obec (mesto): Žilina                        PSČ: 010 01 

Ulica:  Na Šefranici                         Číslo: 1280/8 

Telefón:  041/415665268                             

Elektronická pošta:  hujová@eurodotacie.sk 

Internetová adresa:   www.eurodotacie.sk 

 

 

(2) Identifikácia predmetu obstarávania 

 Predmetom zákazky je  - Univerzálna hrotová brúska s CNC riadením 

 Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe  č. 2 výzvy. 

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 186 798,33 EUR bez DPH 

CPV kód: 42600000-2 

 

(3) Financovanie predmetu obstarávania 

 

Zákazka bude financovaná v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a z vlastných 

zdrojov. 

 

(4) Lehoty 

Predloženie cenovej ponuky:  do 13.12.2018 do 10:00 hod. 

     osobné doručenie - v pracovnej dobe 08:00 – 15:00  

 

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 



A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 

Jarná 25, 053 61 Olcnava 

 

 

- Návrh na plnenie kritérií  

 

- Vyplnenú prílohu č. 2 výzvy na predkladanie ponúk  
 

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu). 

 

(6) Spôsob doručenia cenovej ponuky 

Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu hujova@eurodotacie.sk  

Do predmetu ponuky uviesť „Súťaž – Univerzálna hrotová brúska s CNC riadením – Neotvárať“.   

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia 

Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v 

pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. 

 

(7) Kritérium hodnotenia 

Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.  

 

(8) Ostatné informácie 

 

S výhercom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka. Podpísaný návrh zmluvy sa 

bude požadovať len od úspešného uchádzača.  

 

A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo 

inak neprijateľná, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné 

ich vopred predpokladať. 

 

A.G.E.S. s.r.o. Olcnava si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke 

uviedol nepravdivé údaje. 

 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 

dokumentácie tejto zákazky. 

 

V prípade, že osoba podľa §8 použila v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže 

uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a 

funkčný ekvivalent. 

 

 

Žilina 29.11.2018 

 

 

 
............................................................................................................... 

                 Ing. Peter Gonda, konateľ     

  

   
 

Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania 

zmluvného vzťahu.   Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke 

upozornia. 



A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 

Jarná 25, 053 61 Olcnava 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

 

 

Návrh na plnenie kritérií  
 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

Adresa alebo sídlo uchádzača: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

Kritéria  ponúknutá hodnota 

celková cena za predmet zákazky .................... EUR 

 

Vypracoval: ..........................................     

  

 

V ...................................... dňa ..........................................................  

 

  ................................... 

 Podpis uchádzača 
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Príloha č. 2  
 

 

 

 Parameter 
Hodnota požadovaného  

parametra 

Hodnota parametra  

uchádzača 

Maximálna hodnota obežného priemeru 320 mm (minimálne)  

Pracovný rozsah medzi hrotmi  

(t. j. vzdialenosť medzi hrotmi) 0 - 1500 mm  

POZN. rozmedzie musí byť splnené 

áno  

Maximálna váha obrobku medzi hrotmi  400 kg (minimálne)  

Maximálna váha obrobku upnutého letmo vrátane 

upínača  
100 kg (minimálne)   

Minimálny prísun brúsneho kotúča  

(t. j. požadovaná  presnosť) 
0,001 mm (minimálne)   

Systém Siemens 840D sl, alebo ekvivalent  

(Heidenheim, Siemens) 
áno   

Kompletné zariadenie na vnútorné brúsenie áno   

Vreteno vnútorného brúsenia s vymeniteľnými 

nástavcami  
5 ks   

Plynulá regulácia otáčok brúsneho vreteníka áno   

Plynulá regulácia otáčok vnútorného brúsenia áno   

Natáčanie brúsneho vretenníka  minimálne -30/+15 stupňov   

Natáčanie stola  minimálne +4/-2 stupne   

Hydraulický koník áno   

Valivé uloženie brúsneho vreteníka áno   

Chladiace zariadenie s magnetickým a papierovým filtrom 

chladiacej kvapaliny 
áno   

Osvetlenie stroja halogénové áno   

Príruba na brúsny kotúč  2 ks   

Nadľahčenie koníka a unášacieho vreteníka pneumatické áno   

Ručný orovnávač na stôl pre vnútorné brúsenie áno   

Orovnávač ručný stranový a uhlový na stôl áno   

Ručný zaoblovač hrán brúsneho kotúča R: 0-20 mm   

Indikácia natáčania stola s odchylkomerom áno   

Operka uzavretá 3-čeľusťová od priemeru 10 – 130 mm  

1 ks 
áno   

Operka uzavretá 3-čeľusťová od priemeru 130 – 230 mm  

1ks 
áno   

Operka uzavretá 3-čeľusťová od priemeru 210 – 310 mm 

1ks 
áno   

Operky otvorené 2 – čeľusťové od priemeru 10 mm do 

priemeru 110 mm 2 ks 
áno   

Možnosti upínania: medzi hrotmi, letmo do skľučovadla 

alebo na magnetickej doske, ktorá je upnutá do 

skľučovadla (všetky možnosti) 

áno   

Skľučovadlo 3-čeľusťové s doskou – priemer 250 mm  

1 ks 
áno   

Doprava stroja na miesto prevádzky: Družstevná 16, 053 61 Olcnava 



A.G.E.S. s.r.o. Olcnava 

Jarná 25, 053 61 Olcnava 

 

 

Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky  

Prevedenie zodpovedajúcej požiadavkám „CE“ Pozn. "Ostatné zmluvné podmienky" 

Záručná lehota 24 mesiacov Pozn. "Ostatné zmluvné podmienky" 

Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo 

českom jazyku 
Pozn. "Ostatné zmluvné podmienky" 

Platobné podmienky: 40% z ceny do 14 dní od podpisu 

zmluvy, 50% pri predprebratí, 10% po protokolárnom 

odovzdaní 

Pozn. "Ostatné zmluvné podmienky" 

Typové označenie navrhovaného zariadenia  

 

 

 

 


