
VÝZVA NA SÚŤAŽ 
(Výzva na predkladanie ponúk) 

 

1) Identifikácia zadávateľa: 

Názov: BELLADNI SLOVENSKO s.r.o. 
Sídlo: Hrnčiarska 58, 902 01 Pezinok, Slovenská republika 
IČO: 35834544 
IČ DPH: SK2020205814 
DIČ: 2020205814 
Právna forma: s.r.o. 

Zápisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č.: 26372/B 
 
Kontaktná osoba: Mauro Bellandi - konateľ 
Tel: +421 903448028 
E-mail: bellandi.slovensko@gmail.com 
Adresa stránky kupujúceho: www.bellandi.sk 

 
 

2) Názov predmetu zákazky: 

Názov zákazky: "Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO 
s.r.o. – 2. časť predmetu zákazky“ 

 

3) Opis predmetu zákazky 

3.1 Jedná sa o obstaranie textilnej technológie pre spracovanie mykanej vlnenej priadze - 
Presúkavací stroj s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu. 

 

3.2 Podrobné vymedzenie tovaru je obsiahnuté v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky, 
spôsob stanovenia ceny je v Prílohe č.2 – Formulár cenovej ponuky a obchodné podmienky 
sú uvedené v Prílohe č.4 – Návrh kúpnej zmluvy. 
3.3 Ponuku uchádzač predkladá na celý predmet zákazky. Spôsob vzniku záväzku bude 
uzavretím kúpnej zmluvy. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď Príloha č.1 - Opis 
predmetu zákazky. 

 

4) Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný kód CPV: 42710000-6 
Dodatočné kódy CPV: 42712000-0 

 

5) Miesto dodania a lehota dodania predmetu zákazky: 
Miesto dodania: BELLANDI SLOVENSKO s.r.o., Nádražná 328/27, 015 01 Rajec, 
Slovenská republika 

Lehota dodania: 9 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy). 
 

6) Lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.07.2019 do 13:00 hod. 
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Otváranie ponúk : 12.07.2019 o 14:00 hod. 

 
 

7) Adresa a spôsob doručovania/zasielania cenových ponúk 
Spôsob predloženia cenovej ponuky bude elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty 

zaslanej na e-mail: bellandi.slovensko@gmail.com alebo mauro@bellandi.sk . 
 
 

8) Spôsob určenia ceny 
 
8.1 Navrhovaná  zmluvná cena musí byť  stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.  z.   

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

8.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena a celkové ceny položiek rozpočtu budú vyjadrené 
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

8.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

8.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“, resp. v prípade prenesenia daňovej povinnosti na 
príjemcu (napr. uchádzač zo zahraničia z krajín EÚ) taktiež upozorní na túto skutočnosť. 

 

9) Podmienky účasti uchádzačov: 

Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti, že je oprávnený dodávať 
tovar. Na preukázanie splnenia podmienky účasti uchádzač predloží doklad o oprávnení 
dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 

10) Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky, obchodné a dodacie podmienky 
A) Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky: 
A1) Uchádzač ocení prílohu č.2 Formulár cenovej ponuky. Celková cena bude vypracovaná 
v EUR bez DPH za celý predmet zákazky v súlade s bodom 3 tejto výzvy. Posudzovaná 
bude celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH. Ak nie je uchádzač platcom DPH na 
túto skutočnosť  upozorní v cenovej  ponuke   napr. označením  „Nie som  platcom  DPH“,  
resp. v prípade prenesenia daňovej povinnosti na príjemcu (napr. uchádzač zo zahraničia z 
krajín EÚ) taktiež upozorní na túto skutočnosť, napr. „Prenesenie daňovej povinnosti!“. 

 
A2) Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe a doručiť resp. zaslať najneskôr do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 6 tejto výzvy na adresu v bode 7. V 
predmete správy odporúčame uviesť „Ponuka Bellandi -neotvárať“ 

 

A3) Písomnú ponuku je potrebné zaslať na e-mail : bellandi.slovensko@gmail.com alebo 
mauro@bellandi.sk. Do predmetu správy zasielanej ponuky treba uviesť heslo „Ponuka 
Bellandi - neotvárať“. Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu je max. 10 MB, 
a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje tento limit, zadávateľ 
odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť zadávateľa 
vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej 
ponuky - „Bellandi“, 2. časť cenovej ponuky - „Bellandi“ a pod. 
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B) Obchodné a dodacie podmienky zadávateľa sú podrobne stanovené v Prílohe č. 4: 

 

B1) Platba za tovar v kúpnej zmluve bude nasledovná: 
 
Platba za tovar bude uskutočnená nasledovne: 
a) Kupujúci poskytne Predávajúcemu preddavok vo výške 20 % z kúpnej ceny podľa Čl. III na 
základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej 
faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

 
b) Na sumu   75 % z kúpnej ceny podľa Čl. III   kupujúci poskytne neodvolateľný akreditív   
z banky v prospech predávajúceho. 

 

c) Kupujúci uhradí zvyšných 5 % kúpnej ceny podľa Čl. III Predávajúcemu po inštalácii 
zariadenia, uvedení do prevádzky a po protokolárnom prevzatí predmetu kúpy v závode 
Kupujúceho na základe riadnej faktúry so splatnosťou 30 dní vystavenej Predávajúcim. 
Prílohou faktúry bude dodací list (preberací protokol). 

 
 

B2) Zmluvné podmienky predávajúceho nesmú byť v rozpore so zadávacími podmienkami 
tejto výzvy. Návrh zmluvy zadávateľa, ktorý bude súčasťou ponuky je v prílohe č.4 tejto výzvy.   
Úspešný uchádzač zároveň na základe vyzvania doručí návrh kúpnej zmluvy    v súlade s 
prílohou č.4. Obchodné podmienky uchádzača budú obsahovať štandardné   zmluvné   
podmienky   prislúchajúce   predmetu   zákazky   a   budú v súlade    s obchodným 
zákonníkom SR. Zmluvné podmienky uchádzača nesmú ekonomicky znevýhodňovať 
zadávateľa.  

 
B3) V zmluve bude zapracované: Z dôvodu , že predmet zákazky je spolufinancovaný z 
prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (Zmluvy o NFP) a predávajúci bude povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami. Za osoby oprávnené sa 
považujú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 
nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

B4) Zadávateľ si vyhradzuje právo  bez akýchkoľvek  sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu 
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu 
medzi zadávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, 



neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 
 

11) Obsah ponuky 

a) Vyplnený „Formulár cenovej ponuky“ uvedený v Prílohe č.2. Dokument bude 
podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. V elektronickej podobe treba predložiť 
sken  originálu podpísaného dokladu vo formáte pdf. 

 
b) Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky v súlade s bodom 9). Napr.: výpis zo 
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad). Postačí 
prostá fotokópia výpisu. V elektronickej podobe treba predložiť sken takýchto dokladov vo 
formáte pdf. 

 
 

c) Technický opis tovaru pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú uchádzač 
predkladá ponuku, preukazujúci min. tech. požiadavky tovaru v Prílohe č.3 Technický 
opis tovaru. Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Bude súčasťou 
kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. V elektronickej podobe treba predložiť sken 
originálov dokladov vo formáte pdf. 

 
d) Katalóg alebo prospektový materiál ponúkaného tovaru vrátane grafického 
zobrazenia, postačí prostá kópia. V elektronickej podobe treba sken takýchto dokladov vo 
formáte pdf. 

 

e) Vyplnený „Návrh kúpnej zmluvy“ uvedený v Prílohe č.4. Dokument bude podpísaný 
oprávnenou osobou za uchádzača. V elektronickej podobe treba sken originálov dokladov 
vo formáte pdf. 

 
12) Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena. Posudzuje sa celková cena 
príslušnej časti predmetu zákazky v EUR bez DPH. 

 
13) Spôsob financovania 

Zákazka je spolufinancovaná v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, 
číslo výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 vo výške 50 % z oprávnených výdavkov projektu 
a zvyšok z vlastných prostriedkov zadávateľa. 

 
14) Ďalšie informácie 

a) Zadávateľ  si  vyhradzuje  právo  z objektívnych  dôvodov  postup  obstarávania  zrušiť    
s uvedením dôvodu a oboznámením uchádzačov a to konkrétne v prípade ak: 

1. Ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve 
na predkladanie ponúk 

2. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (tieto okolnosti je 
zadávateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky) 

 

b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na bellandi.slovensko@gmail.com 
alebo mauro@bellandi.sk na kontaktnú osobu v úvode výzvy. Zodpovedané budú najneskôr 
nasledujúci deň odo dňa prijatia. Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel. 

 

c) Zadávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, resp. doplnenie informácií uvedených v tejto 
výzve najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Zadávateľ môže z dôvodu 
zmeny, resp. doplnenia informácií primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk v prípade 
vykonania podstatnej zmeny zadania. 
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d) Zadávateľ   v prípade    nejasností   v cenových    ponukách   (nedostatkov,    nejasností 
a chýbajúcich dokladov) môže požiadať o vysvetlenie, resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí 
doručiť vysvetlenie resp. doplnenie do 2 prac. dní odo dňa doručenia požiadavky. Vysvetlením 
ponuky nemôže prísť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých 
chýb v písaní a počítaní. 
Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel. 

 
e) Ponuka potenciálneho dodávateľa 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. 

 
f) Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré presiahnu celkovú výšku oprávnených 
výdavkov na predmet zákazky podľa projektu. 

 
g) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač. 

 

h) Zadávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do 
vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným 
vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na 
predloženie cenovej ponuky a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky. 

 
i) Zákazka je spolufinancovaná v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, 
číslo výzvy OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 vo výške 50 % z oprávnených výdavkov projektu 
a zvyšok z vlastných prostriedkov zadávateľa. Celková výška oprávnených výdavkov je 
410 900,- EUR bez DPH. Zadávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré prekročia 
o viac ako 20% nižšie uvedené výdavky 410 900,- EUR bez DPH daného predmetu 
zákazky . 

 

j) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 60 kalendárnych dní odo dňa, kedy 
uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri vysvetľovaní 
ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená. 

 
k) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 5 kalendárnych dní 
odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk. 

 

l) Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
m) Úspešný uchádzač doručí do 5 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia /informácie o prijatí 
ponuky na základe vyzvania podpísanú kúpnu zmluvu v požadovanom počte 4ks. V prípade 
ak úspešný uchádzač nedoručí zmluvu v zmysle vyššie uvedeného termínu, bude sa to 
považovať za neposkytnutie súčinnosti a vyzvaný na podpis zmluvy bude druhý uchádzač    
v poradí, ktorý taktiež zašle zmluvu do 5 prac. dní od doručenia výzvy na podpis zmluvy.      
V prípade ak 2. v poradí nedoručí zmluvu v zmysle vyššie uvedeného termínu, bude sa to 
považovať za  neposkytnutie  súčinnosti  a vyzvaný  na  podpis  zmluvy  bude  3.  uchádzač 
v poradí. 

 
15) Zverejnenie a zaslanie Výzvy na súťaž je nasledovné: 
Zverejnenie Výzvy na webovom sídle zadávateľa dňa: 02.07.2019 
Výzva odoslaná na zverejnenie na portáli partnerskej dohody dňa : 02.07.2019. 



Výzva odoslaná potenciálnym uchádzačom dňa : 02.07.2019. 
 
16) Prílohy: 

Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky 
Príloha č.2 - Formulár cenovej ponuky (na vyplnenie!) 
Príloha č.3 - Technický opis tovaru (na vyplnenie!)  
Príloha č.4 - Návrh kúpnej zmluvy. (na vyplnenie!) 

 
 

V Pezinku 02.07.2019 
 

BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. 
 
 
 

Mauro Bellandi v.r. 

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

Mauro Bellandi 
konateľ 


