Osoba, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP (ďalej len zadávateľ):
TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
_________________________________________________________________________

Rozhodnutie o zrušení postupu zdávania zákazky
___________________________________________________________________________
v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa príručky k procesu verejného
obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra
v gescii MH SR, verzia 3.3, zverejnenej 18. novembra 2020 na webovej stránke www.opvai.sk

Názov prijímateľa:
Názov predmetu zákazky:
Postup obstarávania:

TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 202 137
Dodávka inteligentnej plnoautomatickej linky na výrobu
komponentov z dreva
Zadávanie zákazky nad 100 000,- EUR bez DPH podľa aktuálne platnej
príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné
projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii
MH SR, verzia 3.3, zverejnenej 18. novembra 2020 na webovej
stránke www.opvai.sk

Predpokladaná hodnota rozpočtových
výdavkov pre obstaranie
predmetu zákazky:
9 767 000,- EUR bez DPH
Zákazka rozdelená na časti:
áno
Počet častí:
3
Názov častí predmetu zákazky a ich predpokladaná hodnota rozpočtových výdavkov:
I. časť predmetu zákazky:
Plnoautomatická pílnica s pásovou pílou komponentov kanalizačných
systémov
PHRV I. časti predmetu zákazky:
1 915 000,- EUR bez DPH
II. časť predmetu zákazky:
Inteligentné komorové sušiarne
PHRV II. časti predmetu zákazky: 1 340 000,- EUR bez DPH
III. časť predmetu zákazky:
Plnoautomatická prírezovňa na výrobu komponentov z dreva s
optickým rozlišovaním vád a znakov dreva
PHRV III. časti predmetu zákazky: 6 512 000,- EUR bez DPH
Druh zákazky:
zákazka na dodanie tovarov
Lehota na predkladanie ponúk:
do 30.06.2021, 14:00 hod.
Identifikácia prijímateľa NFP:
TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
Operačný program:
Výskum a inovácie
Kód výzvy:
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Názov projektu:
Inteligentná plnoautomatická linka na výrobu komponentov z dreva
Spôsob vykonania prieskumu trhu:
Na základe zaslania výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym
záujemcom, zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovej
stránke zadávateľa, zverejnením odkazu na zverejnenú výzvu na
predkladanie
ponúk
na
webovom
sídle
www.partnerskadohoda.gov.sk (zákazky mimo zákona o VO nad
100 000,- EUR bez DPH) a následného predloženia ponúk uchádzačov
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Osoba, ktorej SO poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP (ďalej len zadávateľ):
TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
Na základe tej skutočnosti, že v zadávaní zákazky na predmet zákazky „Dodávka inteligentnej
plnoautomatickej linky na výrobu komponentov z dreva“ bola predložená iba jedna ponuka na každú
príslušnú časť predmetu zákazky a tá bola pre každú príslušnú časť predmetu zákazky vyššia ako bola
predpokladaná hodnota rozpočtových výdavkov týchto príslušných častí predmetu zákazky, ruší zadávateľ
predmetné zadávanie zákazky pre všetky tri časti predmetu zákazky v súlade s bodom 17.2 výzvy na
predkladanie ponúk.
Po zrušení použitého postupu zadávania zákazky zadávateľ opätovne zrealizuje prieskum trhu za účelom
určenia predpokladanej hodnoty rozpočtových výdavkov pre všetky tri časti predmetu zákazky, spresní
niektoré technické parametre, požiada Poskytovateľa NFP o odsúhlasenie tejto zmeny parametrov a
následne vyhlási predmetné zadávanie zákazky na pôvodný predmet zákazky.

Topoľčany, 20.08.2021

Mgr. Matej Danóci
TOMA, s.r.o. - konateľ
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