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................................                          Ing. Halgaš                            Vranov nad Topľou, dňa 04.05.2022 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
 
Vec: Automatizácia výrobného procesu elektrických cievok 

Výzva - Prieskum trhu – stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 
  
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre projekt 
„Automatizácia výrobného procesu elektrických cievok“.   
 

 Tento prieskum trhu nie je postupom v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

Identifikácia vyhlasovateľa:  

 
Názov:   Stroptel s. r. o. 
Sídlo:    Ciolkovského 1270/1, 09101 Stropkov 
Zastúpený: Ing. Alojz Glinský, konateľ 
IČO: 31718540 
DIČ: 2020526563 
IČ DPH: SK2020526563 
M: +421 905901906 
E – mail: net@stroptel.sk 
www.stroptel.sk 
Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným súdom Prešov, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 2706/P, dátum zápisu: 15. 12. 1995 

Organizácia poverená vyhlasovateľom  
na zabezpečenie procesu obstarávania: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgasvo@gmail.com   
 

B. Stručný opis tovarov: 



Predmetom zákazky je dodanie automatizovaného priemyselného robota pre prepojenia strojov 
do jedného celku o týchto minimálnych technických požiadavkách: 
 
 
Názov a počet  

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 

/ks/ 

1. 
Automatizovaný priemyselný 
robot pre prepojenie strojov do 
jedného celku 

1 

 
 
 

P.Č. Minimálne technické požiadavky  

Požadovaná 
minimálna  

hodnota 
vyhlasovateľom 

1. Napajanie 
1f AC 230V 50Hz 

20A 
2 Šesťosi robot s nosnostou  do 10kg 
3 rozsah posuvov do 1 m 
4 Max. rýchlosť posuvu 2 m/s 

5 
Cinovacie zariadenie: cinovacia vlna s 
presnostou cinovania 

 +/- 0,5mm 

6 
Cyklus zariadenia (max. cas vyroby 
cievky) 

do 5 s 

7 Montáž áno 
8 Zaškolenie obsluhy áno 
8 Záruka min. 12 mesiacov 
9 Nový stroj áno 

 
 
Miesto dodania: Prešovský kraj, okres Stropkov, Ciolkovského 1270/1, Stropkov 
Lehota dodania: 60 dní od účinnosti zmluvy 
Platobné podmienky:  
Kupujúci má právo nárok vystaviť faktúry po dodaní predmetu zákazky. 
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

C. Obsah ponuky: 
 
Preložená ponuka musí obsahovať: 
 

- Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku 
vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) 

- Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2 
Formulár ponuky) 

- Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov 
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu – 



z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, 
charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky. Doklady vhodné na preukázanie tejto 
skutočnosti : napr. katalógové/produktové  listy ponúkaného tovaru, opis ponúkaného 
tovaru, ktorý je predmetom cenovej ponuky, prospekty, priamy odkaz na webovú 
adresu, kde sa vyššie uvedené dokumenty nachádzajú a pod. (možnosť použiť prílohu č. 
2 Formulár ponuky),  

- Dátum vypracovania ponuky, 
- Lehota platnosti ponuky 
- Návrh ceny (možnosť použiť prílohu č. 1 tejto Výzvy) 

 
 

D. Spôsob určenia ceny: 
 
1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke ponúkajúceho za ceny maximálne. 
2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
3. Ceny budú vyjadrené v €  
4. Ak je ponúkajúci platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
4.2. sadzba DPH a výška DPH,  
4.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

5. Ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom 
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

6. Ponúkajúci bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby 
celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle tejto výzvy z hľadiska požadovaného 
dodania tovaru..  

7. Ponúkajúci v návrhu ceny podrobne rozpíše cenu za: 
 
 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 

/ks/ 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH za 
požadovaný 

počet 

1. 
Automatizovaný priemyselný 
robot pre prepojenie strojov do 
jedného celku 

1    

  SPOLU bez DPH:      xxxx  

DPH 20%:     

Spolu s DPH  

  
 
V prílohe je excelovský súbor, ktorý je zavzorcovaný, stačí zapísať jednotkové ceny (žlto 
označené bunky). 
 
E. Možnosť predloženia ponuky: Ponúkajúci predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

F. Platnosť ponuky: Požadovaná platnosť ponuky je minimálne do 31.05.2022. 

G. Lehota na predloženie ponúk: do 10.05.2022, do 12.00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: e-mailová adresa  halgasvo@gmail.com 
 



Predmet zákazky sa bude financovať z regionálneho príspevku poskytnutého Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 
 
 
S pozdravom 
 
  

 
        ............................................ 
                Ing. Ján Halgaš 

          osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  

 

 

Prílohy: č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor) 

  č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor) 

 


