
Prijímateľ: Fintex, s.r.o. Sadova 14, Spišská Nová Ves 052 01  IČO: 36 572 535
Zmluva o NFP č.: MK-57/2020/302031H053

Názov projektu:  Podpora remeselnej výroby v spoločnos� Fintex, s.r.o.
 

Výzva 
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov)   pre určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 (ďalej len „výzva“)

Názov:  Fintex, s.r.o.
Sídlo organizácie:  Sadová 14, 05201 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán:  Ing. Anton Beňa – konateľ spoločnosti IČO:  
36572535
DIČ:   2020035358
IČ DPH:   SK 2020035358 
 

1A.  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Meno a priezvisko:     Ing. Radovan Karvai
Funkcia:                osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Názov:     H & R Consulting, s. r. o.
Kontaktná adresa: Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava 
Email:                radovan.karvai@gmail.com 
Mobil:               +421 907 720 350
Adresa hlavnej stránky osoby podľa § 8 (URL): http://www.fintex.sk/ 
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: Ing. Anton Beňa – konateľ 

spoločnosti
 

Obstaranie textilnej technológie pre projekt pod názvom „Podpora remeselnej výroby v 
spoločnosti Fintex, s.r.o.“ 
 

Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva 
neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu. 
 

Sadová 14, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.
 

Doba trvania zmluvného vzťahu bude päť (5) týždňov od platnosti a účinnosti kúpnej 
zmluvy podľa 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov.
 

Hlavný predmet
Hlavný slovník:    42715000-1 Šijacie stroje
    42718000-2 Zariadenia na povrchovú úpravu textilu
    51543100-1 Inštalácia strojov pre textilnú výrobu

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
80500000-9 Školiace (výcvikové) služby

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:   neuplatňuje sa 
 

Identifikácia osoby podľa § 8 1.

Predmet zákazky: 2.

Typ výzvy: 3.

Miesto dodania predmetu zákazky: 4.

Lehota dodania predmetu zákazky:5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):6.
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Potláčací stroj  na textil – 1 ks 
- Spôsob tlače - Priama atramentová tlačiareň na odevy
- Veľkosť stroja - 1400 mm x 1290 mm x 535 mm (55 "(Š) x 51" (L) x 21 "(D)) ±5%
- Hmotnosť stroja cca 1118 kg ±5%
- Veľkosti tlačových dosiek - Maximálna veľkosť tlače je 40,6 cm x 53,3 cm
- Typ atramentu - farebný atrament na vodnej báze
- Typ atramentovej hlavy - Piezo hlavica na požiadanie
- Počet atramentových hláv - 2 tlačové hlavy / 8 atramentových kanálov
- Rozlíšenie tlače – minimálne 1200 dpi x 1200 dpi
- Režim tlače - jednoduchý alebo dvojitý pre CMYK. Pozadie a zvýraznenie biele.
- Výstup údajov - ovládač tlačiarne (USB, výstup súborov)
- Napájanie - 100 V - 240 V, 50/60 Hz ± 1 Hz
- spotreba energie - 0,8 A (priemer) (referencia: 0,3 A - počas obehu)
- Súčasná tlač s farbami CMYK a bielym atramentom
- Kompatibilita s pamäťovými kartami USB
- pripojenie USB 2.0 / 3.0 alebo LAN / Ethernet
- Výmena kaziet spredu
- vrátane softvéru
- Farby Oeko-Tex® Standard 100, certifikované triedy I.
- priame nanášanie atramentu
 
Súčasťou Potláčacieho stroja je:
 
a) Predupravovací stroj – 1 ks
 
- povrch striekania – minimálne Š 40 cm x dl 45 cm
- Počet trysiek - 1
- Nastaviteľná dĺžka - v 5 cm intervaloch
- smer striekania - Jednosmerný / obojsmerný smer striekania
- Rozprašovacia metóda - dýza sa pohybuje nad stolom (vo vnútri)
- Materiál dýzy - plastový s jadrom z nehrdzavejúcej ocele
- Motor - krokový motor 
- Stupne rýchlosti (nastavenie) - 10
- Počet čerpadiel - 1
- Počet / veľkosť nádrží - 4 x minimálne 2 L
- Možnosť automatického čistenia trysiek 
- (zabraňuje lepeniu trysiek pri každodennej výrobe) - áno
- čistiaci proces dýzy (na konci výroby) - viacstupňový proces
- Stojan nádrže na odpadovú vodu - áno
- Jednotky (metrické / palcové) - áno
- Rozmery - D 70,5 x Š 50,5 x V 55,5 cm ±5%
- Pripojenie - 220/230 alebo 110/120 VAC
- Výkon - 150 W
- Spotreba energie - 2 A
- Hlavná poistka  - 12 A
- Pracovný tlak trysiek  pri nástreku  - 5,5 bar
- Ďalšie vlastnosti:   galvanizované a práškové poťahovanie
 
 
b) Fixačný lis – 1 ks

Opis predmetu zákazky:7.
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- Veľkosť fixačnej plochy lisu - 40 x 50 cm ±5%
- Max. hrúbka fixovaného materiálu - 2 cm
- Digitálne nastavenie času - 0-999 sekúnd
- Digitálne nastavenie teploty  - 0-230 °C
- Nastavenie prítlaku lisu  -  manuálne
- Rozmery  - 45x65x50 cm ±5%
- Napätie - 230V/50Hz
- Výkon -  2100W/10A
- Materiál prítlačnej dosky  - Teflon, spodná doska gumová podložka
 
c) Systém vizuálneho zarovnania – 1 ks
- Podporované OS  -  Windows 7+
- Okraj tlače  -   ˂1 mm (0,04 “)
- Oblasť tlače  - 7 “x 8“, 10 “x12“, 14 “x16“, 16 “x18“
- Rozlíšenie fotoaparátu – minimálne 13 megapixelov
- Inštalovaná výška  -  42“ nad tlačiarňou
- Rozhranie / napájanie -  USB 3.0
- Inštalácia  -  systém je nainštalovaný
 
 
Šijací stroj na ploché švy – flatlock – 2 ks
-     4 ihlový, 6 nitný stroj s lomeným ramenom pre zošívanie pletených materiálov 
plochým         
      prepletovým švom
-     automatický vrchný orez materiálu
-     3 varianty možného umiestnenia servo motora podľa požiadavky zákazníka
           1. vstavaný motor s priamym pohonom
           2. servo motor pod stolom
           3. servo motor s  dvojitým   prevodom remeňa 
-     pneumaticky alebo elektricky zdvih pätky
-     odsávanie odrezkov
-     pneumaticky alebo elektricky odsek retiazky
-     nastaviteľne diferenciálne podávanie
-     jednoducho a rýchlo nastaviteľná výška zúbkov
-     kompenzačná nastaviteľná prítlačná pätka s nastaviteľným prítlakom pätky
-      pracovný tlak  min. 0,4 Mpa
-     nastaviteľný vrchný orez materiálu v pätke
-     rýchlo nastaviteľný neuvoľňovací jazýček na určovanie ukladanie stehu a šitého   
      materiálu
-     nastavovacie jazýčky a koliky na správne navolňovanie niti počas sítia,  
      predchádzanie vynechaniu stehu a určenie i tvaru stehu
-     nastavovateľný navolňovač nite chápača spodného
-     variabilita pätky na sítie rôznych materiálov
-     koleso ručného ovládania v bezprostrednom dosahu obsluhy
-     stroj suchohlavový na ploché švy šijací od ramena dole
-     pracovný priestor: valcový tvar minimálne 210 mm pred ihlou
-     maximálne 4200 stehov/min., typ stehu 607, dĺžka stehu 1,2- 2,5 mm, rozpich ihiel 5,2 
alebo 6       mm      
-     stehy : 12-19 stehov na 30 mm
-     diferenciál: 1.0:1,5 - 1.0:0,7
-     systém ihiel UY118GKS
-     automatický uzatvorený mazací systém, nie olejový systém
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-     špeciálna pätka so sánkami z ocele, upravenej podľa potreby zákazníka
 -     skratu vzdorné výstupy signálu s ochranou proti preťaženiu
 -     motor na jednosmerný prúd
   -     prevádzkové napätie 230 V AC
 -     poloha stroja  nastaviteľná  vertikálne, špeciálny  stôl,  ergonomicky formovaná 
stolová  
       doska    
   
 
 
 
 
 
 
 
Stroj na našívanie vreciek - automat-vreckár – 1 ks
 -    plne automatický, programovateľný stroj na našívanie vreciek s pohyblivým ramenom
         (dvojradové šitie) a zakladacou skupinou
 -      230V servo motor
 -      pracovný tlak  min. 0,4 Mpa
 -      elektronicky riadený
 -      možnosť šitia rôznych typov vreciek a materiálov
 -      možná opakovaná zákazková výroba šablón na vrecka podľa požiadavky zákazníka
 -      tvar vrecka rýchlo nastaviteľný na display stroja
 -      automatické zakladanie vrecka
 -      automatické podávanie do šitia
 -      automatické sťahovanie  hotových kusov
 -      rýchloupínací set šablón
 -      možný smer šitia v akomkoľvek uhle
 -      hlavne u zašitia a začiatok šitia do trojuholníka v presnom počte stehov a pod 
presným  
         uhlom
  -      možné šitie v akomkoľvek tvare, trojuholník, obdĺžnik, štvorec, viac uholník
-   plne automatický, programovateľný stroj na našívanie vreciek na košele s pohyblivým      
    ramenom(dvojradové šitie) a zakladacou skupinou
-     automatický skladač s dotykovým ovládaním
  -     univerzálny zakladač so zakladacou skupinou a zaťahovacou centrálnou svorkou
-     možnosť doplniť dodatočný modul na iný typ vrecka
-     spôsob šitia - Jednoihlový s možnosťou využitia dvojradového obšitia, pevný steh
-     rýchlosť šitia - 2700 ot/min
  -     dĺžka stehu - 0,1mm - 12,7mm
-     napájací zdroj - 230V
-     systém ihiel DPX5 alebo DBX1
  -     denná/8 hodinová produkcia 2000-2300 ks vreciek
  -     možnosť použitia stroja na zdobiace šicie operácie
 

 
Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu 
zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, 
zaškolenie personálu, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie predmetu zákazky t. 
j. uvedenie do prevádzky a oživenie predmetu zákazky.
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Dodanie tovarov – obstaranie textilnej technológie  bude financované z projektu pod 
názvom „Podpora remeselnej výroby v spoločnosti Fintex, s.r.o.“  [kód projektu 
ITMS2014+:302031H053:, kód a názov výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 Podpora prístupu 
k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely 
tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)], ktorý je financovaný 
z Integrovaného regionálneho operačného programu (EFRR – Európsky fond 
regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  a zo zdrojov osoby 
podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-57/2020/302031H053 je zverejnená 
na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4515339&l=sk 

 

 

 

 

 

P. č. 
Názov 

položky v 
rozpočte

Popis položky Merná 
jednotka Počet

1. Technologické 
vybavenie

Potláčací stroj  na textil, ktorého 
súčasťou je:

 

ks 1

2. Technologické 
vybavenie Šijací stroj na ploché švy – flatlock. ks 2

3. Technologické 
vybavenie

Stroj na našívanie vreciek - automat-
vreckár ks 1

 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet 
zákazky, ktorým je Obstaranie textilnej technológie pre projekt pod názvom „Podpora 
remeselnej výroby v spoločnosti Fintex, s.r.o.“ Procesne by rozdelenie zákazky osobe 
podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní spôsobovalo neprimerané problémy a 
ohrozovalo by samotné procesy v realizácii predmetu zákazky a následnú realizáciu 
projektu.  
 

 

Platnosť predloženej cenovej ponuky osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť do 31.01.2021. 
Túto skutočnosť uvedie uchádzač vo svojej cenovej ponuke.  

1 ks - predupravovací stroj,●
1 ks - fixačný lis,●
1 ks - systém vizuálneho 
zarovnania. 

●

Rozdelenie predmetu zákazky: 8.

Variantné riešenie: Nie9.

Platnosť cenovej ponuky:  10.
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Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky 
na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy, 
v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy, nie jej odovzdanie na prepravu 
kuriérom alebo poštou.   
 
Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne 
kontaktnej osobe pre verejné obstarávanie podľa bodu 1A. tejto výzvy,  v stanovenej 
lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.  Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si 
dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie, ktorá je uvedená 
v bode 1A. tejto výzvy.
 
Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-
mailovú adresu radovan.karvai@gmail.com  v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto 
výzvy.  
 
 

 

 
 

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na 
túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.. Cenové ponuky musia byť 
predložené v mene EUR.  Uchádzač uvedie cenu spolu bez DPH a cenu s DPH za 
dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis 

Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa  18.11.2020 o 20:00 hod.  

11.

Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov:

12.

osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. 
tejto výzvy alebo

●

e-mailom na adresu radovan.karvai@gmail.com  alebo●
poštou, kuriérom na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú 
v bode 1A. tejto výzvy. 

●

Označenie cenovej ponuky:13.
v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je 
potrebné do „predmetu e-mailu“ napísať „FINTEX – TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA – 
stanovenie PHZ.“

●

v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo 
osobne, tak je potrebné, aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude 
uvedená kompletná adresa  odosielateľa (uchádzača), kompletná adresa kontaktnej 
osoby pre verejné obstarávanie (v súlade s bodom č. 1A tejto výzvy). Zároveň 
uzatvorená obálka bude označená heslom: „FINTEX – TEXTILNÁ TECHNOLÓGIA – 
stanovenie PHZ.“

●

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. 
Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 1, ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov 
uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy. 

14.

Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:15.
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predmetu zákazky) . 
 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez 
akéhokoľvek finančného  nároku voči osobe podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 13.11.2020

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle osoby podľa § 8: 13.11.2020
 
 
 
 

Spišská Nová  Ves,  dňa 13.11.2020    
 
 

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

                              Ing. Anton Beňa  v. r. 
         konateľ spoločnosti 

                                                                                                     Fintex s. r. o. 
 
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre predmet zákazky.
 

Ďalšie informácie osoby podľa § 8 :16.
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