
Výzva na predkladanie ponúk 
 

podľa ustanovenia 3.6 Jednotnej príručky pre žiadateľov / prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania 
Centrálneho koordinačného orgánu 

 
1. Dotovaná osoba: 

Názov organizácie: DM Build s.r.o.  
 
Adresa organizácie: Na Troskách 3, 97401 Banská Bystrica  
Krajina: Slovenská republika 
V zastúpení: Dominik Mlynárik 
 Konateľ 
IČO: 50992309 
Internetová adresa (URL):          https://www.dmbuild.sk/   
Kontaktné miesto: SEASHORESTYLE s.r.o. 
 Sásovská cesta 35, 97401 Banská Bys-
trica    
Kontaktná osoba: Mgr. Július Ernek;  
Telefón: +421 902374738 
E-mail: julius.ernekii@gmail.com 
 
2. Názov zákazky: „dodávka stavebných strojov“. 
 
3. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 
 
4. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: adresa 
dotovanej osoby 
 
5. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): kúpna zmluva, lehota na dodanie tovaru: 30 dní odo dňa podpísania zmluvy, platobné 
podmienky: do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu o dodaní tovaru. 
 
6. Zákazka sa delí na deväť častí  
 
7. Opis  prvej časti predmetu zákazky:  
 
7.1 

   Navrhované parametre  
 

3 D merač  

Presnosť merania  min. ± 1.0 mm 
 Dosah merania  min. 0.05 až 50 m 

 
Rozsah merania  -  stupňov hori-
zontálne  min. 360° 

 
Rozsah merania  -  stupňov ver-
tikálne   min. 250° 

 zväčšenie obrazu digitálne  min.  8 x  
 vstavaná pamäť min. 32  GB 

https://www.dmbuild.sk/


 USB rozhranie  áno  
 výdrž na jedno nabitie  min. 8 hod.  

 
 
 
Opis druhej časti predmetu zákazky 
7.2 

   Navrhované parametre  

 

Stroj omietací 
miešacie čerpadlo 

miešacie čerpadlo   
 objem násypky min. 115L 
 dopravný výkon min. 25L/min 

 rozmer kameniva/zrna  max. 4mm 
 dopravný tlak min 40 bar 
 dopravná vzdialenosť max. 40m 
 
 pohon elektromotor max.  5,5kW, 400V, 50Hz 

 
Opis tretej  predmetu zákazky 
7.3 
 

   Navrhované parametre  
 

Portálová píla 

Priemer kotúča min. 300/25,4mm 
 Napájanie motora max. 400V∼50Hz 4,5k/3,4kW 
 Otáčky motora max. 2800/min 

 Dĺžka rezu max. 3200mm 

 Rez po uhlopriečke max. 2260x2260mm 

 Hĺbka rezu pod uhlom 90° max. 85mm 

3. 
Hĺbka rezu pod uhlom 90° v 
dvoch krokoch max. 135mm 

 
Hĺbka rezu pod uhlom 45° max. 60mm 

 
Rozmer píly max. 399,7x90x141cm 

 Rozmer pracovného stola max. 334x62,5cm 

 Hmotnosť max. 206kg 
 Objem nádrže na vodu max. 50L 

 Vodná pumpa  S3 



 Laserový zameriavač áno 

 Kolieska áno 
 
Opis štvrtej  predmetu zákazky 
7.4 
 

   Navrhované parametre  
 

Diamantový vŕtací 
stroj 

Rozsah priemeru min. 12 až 500mm 
4. Menovité napätie min. 230V 
 Základný materiál betón, železo, asfalt 
 Počet rýchlostí max. 4 

 
 
Opis piatej časti predmetu zákazky 
 
7.5 
 

   Navrhované parametre  
 

Stenová píla 

výkon motora min. 9kW 

5. Napájací zdroj elektrické 

 výkon generátora min. 20kVA 
 Priemer kotúča min. 600mm 

 
 
Opis šiestej časti predmetu zákazky 
7.6 

   Navrhované parametre  
 

Detektor systém 

hľbka detekcie max. 300mm 
6. presnosť určenia hĺbky min.  <100mm:±10mm, >100mm:±15% 
 presnosť lokalizácie min. ±10mm 

 
Zobrazenie pôdorys a prierezy skenu vo formáte 

min. 2D, objektové, bodové 
 
 
Opis siedmej časti predmetu zákazky 
7.7 

   Navrhované parametre  
 

Rotačný laser 
presnosť min.  ±0,5mm v 10m 

7. Dosah s prijímačom priemer min. 500m 



 

 

Trieda lasera <4,85mW, 620-
690nm, Trieda 2 (EN 60825) 
Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)   

 
 
Opis ôsmej časti predmetu zákazky 
7.8 

   Navrhované parametre  
 

Reverzná vibračná do-
ska 

prevádzková hmotnosť max. 455kg 
 Rozmer spodnej platne min. 650x900mm 
8. Odstredivá sila min. 55kN 
 Frekvencia  min. 60Hz 

 
 
Opis deviatej časti predmetu zákazky 
7.9 
 

   Navrhované parametre  
 

Hydraulický systém 

Pohon hydraulické 

 Dávkovanie 1:1, max. kapacita 12kg/min 

 viskozita 200-1000CPS 

 vykurovacie hadice min. 15m, max 90m 

 hadice pre sudové pumpy 2x3m 

 vykurovací výkon max. hadice 3,5kW 
 

   max. 90°C 

 tlak max. 250 bar /25 MPA/ 

 napájanie 3fázy/400V 

 výkon max. 28kW 

 hmotnosť max. 450kg 
 tlak v hydraulickom systéme 8-12MPa 

 
 
V prípade, ak sa v opise predmetu zákazky nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, V prípade, ak sa v opise predmetu zákazky nachádza 
odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 



oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, bude sa akceptovať aj ekvivalent, ktorý v rovnakom alebo 
vyššom rozsahu splní požiadavky zadávateľa tohto prieskumu trhu. Za (funkčný) ekvivalent sa v 
takomto prípade považuje taký tovar, ktorý spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, 
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený, pričom 
za (funkčný) ekvivalent sa nepovažuje najmä taká dodávka tovaru, z ktorého prijatím/plnením by boli 
spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 
 
 
8. Spoločný slovník obstarávania:  
 

43300000-6 Stavebné stroje a zariadenia 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  V prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje 
pôsobnosť ZVO (výnimiek) a ktoré nie sú viazané na finančný limit, nie je povinnosťou prijímateľa predložiť určenie a 
výpočet PHZ/ V prípade výnimiek, ktoré sú viazané na finančné limity podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou 
hodnotou (§ 1 ods. 13 a ods. 14) a zákaziek podľa § 1 ods. 15 ZVO nie je potrebné v osobitnom postupe určovať PHZ, 
ale rozhodujúce je, aby zmluva (prípadne objednávka), ktorá je uzatvorená s úspešným uchádzačom, bola vo finančnom 
limite, ktorý je spojený s možnosťou uplatnenia predmetnej výnimky (finančné limity sú uvádzané v EUR bez DPH). 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Projekt je, resp. bude financovaný  
z rozpočtu dotovanej osoby ako aj z prostriedkov európskej únie. 
 
11. Podmienky účasti:  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osob-
ného postavenia a to:  
a) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  
b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slov-
enskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  
 
- uvedené verejný obstarávateľ preverí z príslušného registra sám bez povinnosti predložiť takéto  
výpisy, 
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena s DPH, 
uchádzač preloží svoju cenovú ponuku tak aby bola samostatná ponuka na každý predmet zákazky 
samostatne, pričom musí byť jednoznačné na aký predmet zákazky, časť, sa tá ktorá ponuka 
vzťahuje. Uchádzač môže predložiť ponuky tak na jeden predmet zákazky ako aj na dva a viac, či 
všetky predmety zákazky, vždy však na každý predmet zákazky samostatne. Návrh ceny v zložení 
cena bez DPH a cena s DPH. 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   do: 17.02.2023, 08,00 hod 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: emailom na emailovú adresu 
julius.ernekii@gmail.com   
 
 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

mailto:julius.ernekii@gmail.com


ponuka musí byť vypracovaná len elektronicky v neprepisovateľnom formáte (PDF), 
čitateľná, v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, podpísaná a opatrená pečiatkou 
uchádzača.   
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Názov predmetu obstarávania (zákazky),  
b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu), 
c. Vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – v prí-

lohe.  
 
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 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 
predmet zákazky.  
 
Po vyhodnotení ponúk sa bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom 
elektronicky. Následne sa bude úspešný uchádzač 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:  
 
ÁNO – Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra Žiadateľ: DM 
Build s.r.o. Názov projektu: Podpora rozvoja podnikania a spolupráce DM Build s.r.o., a SOŠ 
služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-30 Kód žiadosti o NFP: 
NFP313030BAV3 
 
19. Zákazka sa nedelí na ANO, ako uvedené vyššie 
 
20. Variantné riešenie sa nepripúšťa 
 
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 31.01.2023 
 
 
Príloha: návrh na plnenie kritérií, návrh zmluvy 
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