
MATADOR Automotive Design, s.r.o. 

so sídlom Továrenská 1, Dubnica nad Váhom, IČO: 36 753 190 

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní podprahovej zákazky 

 

Názov zákazky: CAD softvér používaný v oblasti návrhu a vývoja karosérií automobilov 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  MATADOR Automotive Design, s.r.o. 
Sídlo: Továrenská 1, Dubnica nad Váhom 

V zastúpení: Ing. Martin Kele 

IČO: 36 753 190 

DIČ: 2022354807 

Zapísaný v Obchodnom registri: Sro, vl. č:  45094/B  
Okresný súd Trenčín 

Kontaktná osoba: Ing. Podobová, Ing. Ferjenčík 

                  Telefón: 0908755161, 0908937096,  

                  E-mail: ferjencik.staving@gmail.com 

                 Adresa hlavnej stránky  

                                                                ver.obstarávateľa (URL:): www.ma-design.sk  

 

Ďalšie informácie možno získať na uvedenej adrese a kontaktnom mieste. Súťažné a 

doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný 

systém) možno získať na uvedenej adrese a kontaktnom mieste. Ponuky budú doručené 

na hore  uvedenú adresu.  
             Kontaktné miesto:  Ing. Ferjenčík A-Z Staving, Sládkovičova 23, 962 01 Zvolenská Slatina 

                                               Telefón: 0908937096 
                                                    E-mail: ferjencik.staving@gmail.com 

 
 

1. Názov predmetu zákazky   

           CAD softvér používaný v oblasti návrhu a vývoja karosérií automobilov 

2. Opis predmetu zákazky  
 

               Predmetom zákazky je dodávka konštrukčného softvéru, ktorý musí poskytovať nasledovnú 

funkcionalitu: 

 objemové modelovanie  

 modelovanie plôch,  

 práca s plechmi, tvorba  

 práca so zostavami, tvorba výkresov 

 hybridné modelovanie   

 tvorbu editovateľných parametrických modelov s radom geometrických a technologických 

features a plnou asociativitou.  

 tvorbu technickej výkresovej dokumentácie projekciou modelov alebo priamym kreslením. 

 vytváranie, riadenie a modifikácie jednoduchých i zložitých plôch 

 požiadavky v oblasti voľného i parametrického designu na báze povrchového modelovania 

 Zahŕňa špecializované nástroje určené pre profesionálne požiadavky v oblasti vývoja 

karosérie automobilu 

 Podporuje štandardné CAD formáty ako CAT Produkt, IGS a STEP 

 Súčasťou dodávky je aj pracovná stanica vrátane systémovej integrácie 

Podrobne bude predmet a podmienky jeho plnenie definovaný v súťažných podkladoch. 

 

3. Miesto dodania predmetu obstarávania 

 

 MATADOR Automotive Design, s.r.o., so sídlom Továrenská 1, Dubnica nad Váhom  

http://www.ma-design.sk/


 

4. Klasifikácia 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 72000000-5. 

 

5. Rozsah predmetu obstarávania 

 

 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

 Hodnota: 57.000,00 EUR 

 

6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 

 

Nie 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nie 

 

8. Predpokladaný termín začatia realizácie zákazky 

 

05/2011, ďalšia realizácia podľa vzájomne dohodnutého a odsúhlaseného harmonogramu, ktorý 

bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné 

ustanovenia, ktorými sa riadia 

 

finančné zdroje verejného obstarávateľa - OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, výzva 

KaHR-13SP-1001 

 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

 

11.1  Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do  

        profesijného alebo obchodného registra 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. 

ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne 

overené fotokópie týchto dokladov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť 

doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu 

pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní o zápise v zozname 

podnikateľov platnom v čase predkladania ponúk. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, 

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní – osobné postavenie, 

predloží každý člen skupiny osobitne. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: doklad musí byť predložený v origináli, prípadne 

jeho osvedčená kópia, nie staršom ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk 

 

11.2 Ekonomické a finančné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Uchádzač musí v rámci svojej ponuky preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 zák. č. 25/2006 Z. z., a to: 

1. predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača 

plniť svoje finančné záväzky (že záujemca nebol za obdobie roku 2010 v nepovolenom debete, 



v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol 

predmetom exekúcie). 

2. Prehľad o celkovom obrate dosiahnutom v oblasti, ktorej sa predmet týka za rok 2010, 

(v činnosti len zodpovedajúcej predmetu obstarávania). Obrat preukázať výkazom ziskov a strát 

resp. výkazom príjmov a výdavkov, za uvedený hospodársky rok, podpísaný štatutárnym 

orgánom záujemcu a potvrdené daňovým úradom.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: doklad musí byť predložený v origináli, prípadne 

jeho osvedčená kópia, nie staršom ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk 

 
11.3 Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Uchádzač musí v rámci svojej ponuky preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:  

a.)  podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z predložením zoznamu zákaziek rovnakého 

alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (2008, 2009, 

2010)  resp. za obdobie, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku uchádzača alebo začatia 

prevádzkovania činnosti, doplnený potvrdeniami o ich uspokojivom vykonaní. 

Za zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje 

dodávka informačných systémov, ich implementácia, servis a údržba 

b.) Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti predložením potvrdenia od výrobcu 

produktu, že dodávateľ je autorizovaným reselerom ponúkaného softvéru.  

 

Zoznam zmlúv / Referencie musia obsahovať minimálne: 

 názov a plnú adresu odberateľa, 

 predmet zmluvy, 

 titul, meno, priezvisko a telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno 

tieto informácie overiť, 

 podpis oprávnenej osoby odberateľa, resp. čestné prehlásenie oprávnenej osoby 

uchádzača 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: doklad musí byť predložený v origináli, prípadne 

jeho osvedčená kópia, nie staršom ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. 

 

12. Kritéria vyhodnotenia ponúk 

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov sú súčasťou súťažných podkladov. 

 

13. Poskytovanie súťažných podkladov 

 

Súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy. Súťažné podklady si záujemca môže písomne 

vyžiadať na adrese verejného obstarávateľa uvedeného v bode1. a to najneskôr do 11.04.2011 

do 12:00 hod. Obstarávateľ umožňuje komunikáciu aj elektronickou formou. 

 Úhrada za súťažné podklady: nepožaduje sa 

 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk 

 

Dátum: 19.05.2011. Čas: 12:00 h. 

 

15. Otváranie ponúk 

 

Dátum: 19.05.2011. Čas: 13:00 hod. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk 

 

Dátum: 31.07.2011 



 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Verejný 

obstarávateľ v zmysle § 19 ods. 2 ZVO umožňuje predložiť ponuku aj v českom jazyku. 

 

V Dubnici nad Váhom 28.03.2011 

 

Vypracoval: Ing. Milan Ferjenčík 

                   OSO za VO 

 

Schválil:  

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

                                                                          Ing. Martin Kele  

        konateľ 


