
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 
1. Verejný obstarávateľ: 
Názov verejného obstarávateľa: Mária Tomišová TOMAR 
Sídlo: Pod Šípkom 1153/1, 95801 Partizánske 
IČO: 33564388 
DIČ: 1020439772 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mária Tomišová  
tel. č. kontaktnej osoby: 0905 750 022 
e-mail kontaktnej osoby: ponukyvo@gmail.com 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
 

„Inovácia výrobného procesu TOMAR“ 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): 
Tovary 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 
Malé Kršteňany 103, 958 03 Malé Kršteňany a Brodzany 149, 958 42 Brodzany 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): 
Kúpna zmluva 
 
Lehota na realizáciu zákazky: 6 mesiacov 

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na všetky časti alebo na ľubovoľné časti  obstarávania. 

7. Opis predmetu zákazky: 
 

Časť Názov logického 
celku Opis logického celku 

1 

Dvojihlový plochý 
šijací stroj 

Zariadenie určené na ploché zošívanie zadných, poprípade 
predných dielov na plocho, čo znamená že spoj nie je priestorovo 
rozmerný. V internom výrobnom procese bude slúžiť na zošívanie 
zadných a predných dielov z ovčej kožušiny, z usní a podšívkových 
materiálov. Šitie sa prekrýva lemovkou, ktorá sa našíva po 
vonkajších okrajoch na spoj, čím docielime plochý a veľmi pevný 
spoj, prakticky bez výčnelkov, a to aj na oblých častiach obuvi.    

2 

Jednoihlový cikcak 
so zámkovým 
stehom 

Zariadenie určené na ploché zošívanie zadných, poprípade 
predných dielov na plocho, čo znamená že spoj nie je priestorovo 
rozmerný. V internom výrobnom procese bude slúžiť na zošívanie 
zadných a predných dielov z ovčej kožušiny, z usní a podšívkových 
materiálov. Šitie sa prekrýva lemovkou, ktorá sa našíva po 
vonkajších okrajoch na spoj, čím docielime plochý a veľmi pevný 
spoj, prakticky bez výčnelkov, a to aj na oblých častiach obuvi.    



3 

Jednoihlový stĺpový 
stroj - model A 

Ide o klasický šijací stroj slúžiaci na spájanie usňových materiálov, 
kde je požiadavka na zabezpečenie pevných spojov prekrývaných 
materiálov. V rámci interného výrobného procesu bude určený na 
zošívanie jednotlivých dielcov obuvi. 

4 
Dvojihlový stĺpový 
stroj - model A 

Dvojihlový stĺpový šijací spoj slúži na dvojradové zošívanie 
materiálu, čím sa docieli pevný spoj na najnamáhanejších častiach 
obuvi, taktiež má aj dekoratívnu úlohu. 

5 

Jednoihlový stĺpový 
stroj - model B 

Ide o klasický šijací stroj slúžiaci na spájanie usňových materiálov, 
kde je požiadavka na zabezpečenie pevných spojov prekrývaných 
materiálov. V rámci interného výrobného procesu bude určený na 
zošívanie jednotlivých dielcov obuvi. 

6 
Dvojihlový stĺpový 
stroj - model B 

Dvojihlový stĺpový šijací spoj slúži na dvojradové zošívanie 
materiálu, čím sa docieli pevný spoj na najnamáhanejších častiach 
obuvi, taktiež má aj dekoratívnu úlohu. 

7 
Jednoihlový 
ramenový šijací stroj 

Ramenový stroj slúži na šitie už takmer hotového zvršku obuvi na 
miestach, ktoré sú pre klasické stroje nedostupné. V našom prípade 
s ním budeme prešívať predné dielce vo vnútri obuvi. 

8 

Všestranný 
formovací stroj 

Zariadenie určené na tvarovanie prednej a zadnej časti obuvi podľa 
kopyta, čím možno docieliť takmer dokonalé vytvarovanie, ktoré 
má veľmi estetický vzhľad a pri výrobe barefootovej obuvi je 
nevyhnutným. 

9 
Stroj na zošívanie 
zvršku so stielkou 

Technológia určená na spájanie stielok s vrchným zvrškom obuvi, 
tzv. pravouhlým šitím. Takto zošitý zvršok sa obúva  priamo na 
kopyto, a pristupuje sa k nastrekovaniu a lisovaniu podošiev. 

10 

Laserové rezacie a 
gravírovacie 
zariadenie 

Ide o technológia, ktorá inkorporuje funkcionalitu novej generácie 
rezania takmer všetkých druhov materiálov pri výrobe obuvi. 
Umožňuje flexibilitu a inováciu jednotlivých modelov a 
zjednodušenie výrobného procesu obuvi na mieru. Možnosť 
gravírovania využijeme na značenie obuvi. 

Podrobná špecifikácia je súčasťou tejto výzvy ako Príloha č. 1 až Príloha č. 10 Podrobný opis predmetu 
zákazky. 
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové 
označenie, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby 
atď., uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych 
požadovaných parametrov alebo riešení poskytujúcich rovnaký alebo lepší výsledok.  

Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, resp. odkaz 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými 
parametrami pod podmienkou, že ekvivalent alebo ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu predmetu 
obstarávania.  

8. Spoločný slovník obstarávania: 
42715000-1 Šijacie stroje 
  
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH 
Podľa  bodu 2.2.1.3.1 Pravidlá uplatňujúce sa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou Jednotnej 
príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, platnej 
od 15.9.2021, v prípade zákaziek s nízkou hodnotou je možné určiť úspešného uchádzača 
a predpokladanú hodnotu zákazky aj jedným úkonom. 



 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán 
vykonávaná po dokončení a prevzatí Diela v plnom rozsahu 

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. 
 
11. Podmienky účasti: 

Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm f) Zákona o verejnom ostarávaní č. 343/2015 Z.z.:  

1. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v závislosti 
od predmetu obstarávania.  

Uchádzač nemusí doklad predkladať, verejný obstarávateľ si oprávnenie uchádzača preverí sám 
na bežne verejne dostupných registroch (napr): www. orsr.sk; www. zrsr.sk, www. justice.cz.  

Náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je 
oprávnený dodávať tovar, ktoreý zodpovedá predmetu zákazky.  

2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. 
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy. Obstarávateľ si túto skutočnosť zároveň 
overí na webovom sídle UVO.  

3. v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predkladá doklad o tom, že u 
neho neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci 
predmetného verejného obstarávania  

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. 
Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 13 tejto Výzvy.  

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za jednotlivé logické celky – časti 
1 až 10. 
Uchádzač predkladá cenovú ponuku na všetky časti alebo na ľubovoľné časti  obstarávania. 
Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.  
 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 26.11.2021 do: 12:00 
 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 

 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. 
 
15. Požadovaný obsah ponuky: 



1. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. (Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 13 tejto Výzvy)  
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.  

2. čestné vyhlásenie uchádzača, že neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
f) zákona o verejnom obstarávaní – Konflikt záujmov. (Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu 
č. 13 tejto Výzvy)  
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

3. Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) alebo 
podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.  

4. uchádzačom vyplnená Príloha č. 11 tejto Výzvy – Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 11 je 
súčasťou tejto Výzvy)  
Predkladá sa originál podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

5. uchádzačom vyplnená Príloha č. 1 až Príloha č. 10 tejto Výzvy – Podrobný opis predmetu 
zákazky (Príloha č. 1 až Príloha č. 10  je súčasťou tejto Výzvy s farebne vyznačenými poliami, 
ktoré je uchádzač povinný vyplniť)  
Predkladá sa: - v elektronickej podobe vo formáte .xls (Excel) a ZÁROVEŇ vo formáte .pdf 
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 

6. Návrh Zmluvy - Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 12, vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou 
uchádzača  
 
Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované.  

16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

Otváranie cenových ponúk za účasti uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a s tým spojené 
poskytovanie informácií pre uchádzačov v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní sa neuplatňuje vzhľadom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 
ZoVO a za dodržania princípu nediskriminácie s ohľadom na dodržanie princípu hospodárnosti a 
efektívnosti vo väzbe na odstránenie administratívnej záťaže pri tomto verejnom obstarávaní. Verejný 
obstarávateľ nezasiela uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z 
otvárania cenových ponúk a neumožňuje ani osobnú účasť na otváraní cenových ponúk. 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka 
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom/úspešnými 
uchádačmi bude/ú uzatvorená/é Kúpna/e zmluva/y.  

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: ;  
OPII-MH/DP/2020/11.3-23 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na 
transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra 



 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
18.11.2021 
 
Prílohy:  

Príloha č. 1 až Príloha č. 10 Podrobný opis predmetu zákazky 
Príloha č. 11 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 12 Návrh zmluvy 
Príloha č. 13 Vzor čestného vyhlásenia 


