
Logický celok 1 – 3D meracie rameno 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
 

1. iná osoba podľa bodu 3.6 jednotnej príručky CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN 
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO  ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 
kontrole verejného obstarávania/obstarávania: 

 
Názov: DEWEX, s.r.o. 
Sídlo: Pstruša 802, 96212 Vígľaš 
IČO: 47488701 
IČ DPH: SK2023996018 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Stanislav Šichta 
tel. č. kontaktnej osoby: 0905818757 
e-mail kontaktnej osoby: devex@devex.sk 
adresa hlavnej stránky /URL/: DEWEX, s.r.o. – slovenská výrobná strojárska spoločnosť 

 

2. Zatriedenie subjektu podľa zákona: 
Nie je povinným subjektom v zmysle ZVO, postupuje však podľa bodu 3.6 v bode 1 definovanej 
príručky . 

 
3. Názov zákazky: „Dodávka zariadení na zvýšenie kvality“ 

 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 

 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Pstruša 802, 
96212 Vígľaš 

 
6. Výsledok prieskumu trhu (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 
kúpna zmluva, lehota dodania: do 120 dní odo dňa účinnosti zmluvy, splatnosť faktúr: 
30% predajnej ceny do 10 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy 
70% do 30 dní od úspešnej prebierky všetkého/všetkých tovaru/tovarov v sídle predávajúceho / 
výrobnom závode 

 
7. Zákazka sa delí na 3 časti 
Prvá časť 
Logický celok 1 – Zariadenie za zvýšenie kvality - 3D Meracie rameno 

 
Druhá časť 
Logický celok 2 - Zariadenia na zvýšenie úrovne kvality- Súbor digitálnych intalometrov. 

 
Tretia časť 
Logický celok 3 - Zariadenie pracoviska riadenia kvality: Merací stôl s príslušenstvom 

 
8. Opis predmetu zákazky: 

 
Prvá časť : 
Logický celok 1 – Zariadenie za zvýšenie kvality - 3D Meracie rameno 
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Hlavné 
technické údaje 
3D meracie 
rameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
3D meracie 
rameno 

Merací rozsah 2,0-3,0 Metra 

Odchýlka 
presnosti 
opakovateľnosti 
bodu 

Maximálna 
veľkosť 
odchýlky : 
0,05 mm 

 
Mm 

Odchýlka 
priestorovej 
presnosti 

Maximálna 
veľkosť 
odchýlky: 
0,10 mm 

 
Mm 

Počet osí 
merania Min 6  

Možnosť upnutia na stôl, prípadne obrobok. 
Vlastný externý PC 
Vlastný merací a vyhodnocovací software 
Súčasťou dodávky meracie sondy min 5 ks 
Vybavenie batériami pre prácu nezávislú od el. energie. 
Sada prvkov pre meranie „prískokom“ 
Kalibračný certifikát zariadenia o teste presnosti 

 
Ďalšie 
požiadavky 
k dodaniu 
a sfunkčneniu 
zariadenia 

Dodanie do sídla kupujúceho 
 
Záruka na dodané zariadenie minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia 
zariadenia. 

 

Druhá časť 
Logický celok 2 - Zariadenia na zvýšenie úrovne kvality- Súbor digitálnych intalometrov 

 
Logický celok 2 – Sada intalometrov 

  
Intalometer Rozsah 30-40 1 ks   Mm 

  
Intalometer Rozsah 40-50 1 ks   Mm 

  
Intalometer Rozsah 50-63 1 ks   Mm 

  
Intalometer Rozsah 63-75 1 ks   Mm 

Hlavné Digitálne Intalometer Rozsah 75-88 1 ks technické údaje Intalometre (3- Mm 
Súbor meradiel dotykový 

Intalomer 
Rozsah 75-88 

1 ks a kontrolných mikrometer) Mm 
prístrojov  

Intalomer Rozsah 87- 1 ks   100 mm 
  Intalometre môžu mať aj iný rozsah merania, ako je 
  uvedené v tabuľke, podmienka však je, aby bol 
  pokrytý celý rozsah merania od 30 do 100 mm. 
  Intalomery môžu byť dodané separátne, alebo ako 
  sady. 
  Požiadavka je záručná doba 24 mesiacov odo dňa 
  doručenia meracích zariadení 



Tretia časť 
Logický celok 3 - Zariadenie pracoviska riadenia kvality: Merací stôl s príslušenstvom 

 
Logický celok 3– Merací stôl s príslušenstvom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavné technické 
údaje 
„merací stôl 
s príslušenstvom“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merací stôl 

Počet stolov  1 ks 
Dĺžka stola Min 3000 mm  

Šírka stola 1300-1500 
Mm 

 

Výška stola 750 - 820 mm  
Únosnosť 
stola 3000 kg a viac  

Raster 
upínacích 
otvorov 

 
100x100 mm 

 

Priemer 
upínacích 
otvorov 

 
D28 mm 

 

Výška 
bočnice stola Min 200 mm  

   
 
Kvôli odolnosti stola voči opotrebeniu a poškriabaniu 
je požiadavka, aby stôl mal plazmonitridovaný povrch. 
Príslušenstvo: 
Príložný a upínací uholník - min 4 ks 
Univerzálny doraz - min 4 ks 
Upínací čap D28 - min 10 ks 
Upínacia skrutkovacia svorka - min 6 ks 

 
 
 

Ďalšie 
požiadavky 
k dodaniu 
a sfunkčneniu 
zariadenia 

Dodanie do sídla kupujúceho 
 

 
 

9. Spoločný slovník obstarávania: 
 

38300000-8 Meracie prístroje 
 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: : Predpokladaná hodnota zákazky bude 
určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 
bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 

 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: bude financované z výzvy na 
predkladanie žiadostí s číslom kód výzvy: IROP-CLLD-Q519-511-01, MAS PODPOĽANIE 
a vlastných zdrojov žiadateľa. 



12. Podmienky účasti: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osob- 
ného postavenia: 

a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, f 
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 

uvedené podmienky a), b) verejný obstarávateľ preverí z príslušného registra sám bez 
povinnosti predložiť takýto výpis, 

 
13. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena – 
konečná cena ktorá bude uhradená, a to bez ohľadu na to či je alebo nie je uchádzač platca DPH;, 
uchádzač preloží svoju cenovú ponuku v zložení cena bez DPH a cena s DPH. 

 
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11.01.2023 do 08,00 hod 

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

 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: elektronicky na email julius.ernekii@gmail.com 

 

15. Požadovaný obsah ponuky: 
ponuka musí byť vypracovaná elektronicky v neprepisovateľnom formáte (PDF), čitateľná, 
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, podpísaná a opatrená pečiatkou uchádzača. 

 
Ponuka sa predkladá za každú časť predmetu zákazky / Prvá časť :Logický celok 1 – Zariadenie 
za zvýšenie kvality - 3D Meracie rameno , Druhá časť: Logický celok 2 - Zariadenia na zvýšenie 
úrovne kvality- Súbor digitálnych intalometrov a Tretia časť: Logický celok 3 - Zariadenie 
pracoviska riadenia kvality: Merací stôl s príslušenstvom / samostatne, a teda každá časť zákazky 
bude vyhodnotená samostatne a bude mať vlastného víťaza. Ponuku je teda možné podať len 
na jednu časť zákazky, alebo ktorékoľvek dve časti alebo všetky tri časti, vyhodnotená bude 
však každá časť samostatne a každá časť bude mať samostatného víťaza. 

 
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Názov predmetu obstarávania (zákazky), presnú identifikáciu časti zákazky za ktorú 
sa ponuka predkladá 

b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu), 

c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk , v prílohe 
d. Čestné prehlásenie v prílohe. 

 
16. Vyhodnotenie 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 
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umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 
predmet zákazky. 

 
Zadávateľ zákazky po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Následne bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude 
uzatvorená Zmluva. 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
 

ANO - identifikácia žiadosti : IROP-CLLD-Q519-511-01 
 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 28.12.2022 
 

Prílohy: Návrh zmluvy, návrh na plnenie kritérií, čestné prehlásenie 


