
Názov: IMPORT, s.r.o.
Sídlo: Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07

IČO: 36 305 235
Telefón: +421 905 965 410 

E-mail: office@import-plast.sk
Kontaktná osoba: Marianna Janáčková

Forma na tubové uzávery pre vstrekovací stroj (1 ks)
Druh zákazky: tovary

Kód CPV: 44423850-4 Formy
Predmet zákazky Dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy pre 

uvedené technologické zariadenia vrátane príslušenstva.

Miesto: IMPORT s.r.o., 018 21 Dolný Lieskov 268
Lehota: 15.09. 2022 (zákazka môže byť dodaná aj v skoršom termíne)

Lehota: 30.03. 2022 do 15:00 hod
Miesto: IMPORT s.r.o., Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07
Spôsob: osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa

elektronicky na mailovú adresu vyhlasovateľa

Typ zmluvy: Objednávka.
Súčasťou vystavenej objednávky je určenie povinnosti pre dodávateľa 
strpieť výkon kontroly (auditu), a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Vyhlasovateľ vyžaduje, aby úspešný dodávateľ oznámil údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), ak 
ide subdodávateľa s povinnosťou zápisu do RPVS.

Platobné podmienky: Po doručení objednávky môže dodávateľ vystaviť do 30 kalendárnych dní 
zálohovú faktúru maximálne do výšky 30 %  ceny tovaru (splatnosť 
zálohovej faktúry 30 dní po jej vystavení), po prevzatí tovaru doplatok do 
plnej výšky (splatnosť faktúry 30 dní).

Termín vyhodnotenia: 30.03. 2022 o 16:00 hod
Termín oznámenia o výsledku: do 15 pracovných dní od vyhodnotenia zákazky

Vyhlasovateľ bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku 
mailom. 

6. Vyhodnotenie zákazky

7. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať podmienkam zákazky. 
Kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky bez DPH (váha 100%).

Výzva na predkladanie ponúk
1. Verejný obstarávateľ

2. Názov a predmet zákazky

3. Miesto a lehota dodania zákazky

4. Predloženie cenovej ponuky

Uchádzač vyplní Prílohu č.1 – Cenový návrh pre jednotlivé logické celky, ktoré sú súčasťou výzvy. Súťažné ponuky 
doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do prieskumu trhu prijaté a budú zaslané 
obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.
Nákres formy je dostupný na požiadanie u vyhlasovateľa.
5. Výsledok verejného obstarávania 



Názov projektu: Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti IMPORT s.r.o
Kód ITMS2014+: NFP313010V863

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Považská Bystrica, 18.03. 2022

Marianna Janáčková

8. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ



Názov spoločnosti
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
e-mail

Technologické zariadenie:

Všeobecné požiadavky:

Výrobca zariadenia
Typové označenie zariadenia
Počet kusov

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Šírka formy 520 mm

Horúce vtoky 8 ks

Násobnosť 8 kavít

Váha formy 650 kg

Čas cyklu 15 s

Dodacie podmienky EXW

Forma bude pred odovzdaním otestovaná 
(výroba kontrolných vzoriek uzáverov)

áno

Technická dokumentácia v papierovej podobe 
aj v elektronickej podobe áno

Cena bez DPH:
DPH:

Cena s DPH:

Miesto:
Dátum:

Podpis:

           Technické požiadavky
Požadované technické parametre Skutočná hodnota 

parametra

1

Technické parametre

IMPORT, s.r.o.
Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07

Forma

Forma na uzávery pre vstrekovací stroj.

Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


