
 
 

 

VÝZVA NA SÚŤAŽ  

(VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK) 

 
I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa/osoby podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

 

Názov organizácie: KINEX BEARINGS, a.s. 

Adresa organizácie:  1.mája 71/36, 014 83 Bytča 

IČO:  35962623 

Krajina:   Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  Ing. Martin Košturiak 

 Ing. Viera Sotníková 

Telefón: +421 904 743 101 

 +421 905 317 598 

E-mail: martin.kosturiak@kinexbearings.sk, sotnikova.viera@gmail.com 

 

II. Názov a opis predmetu zákazky: 

Názov predmetu zákazky: Nákup softvéru na tvorbu FMEA 
 

Hlavný kód CPV: 48000000-8 

 

Predmetom VO je výber dodávateľa na nákup softvéru na tvorbu Analýzy chýb a ich následkov (FMEA). 

Softvér slúži na systematickú identifikáciu všetkých možných chýb výrobku alebo procesu a ich 

dôsledkov, identifikáciu krokov, zamedzenie, zníženie alebo obmedzenie príčin týchto vád a 

zdokumentovanie celého procesu. Softvér je taktiež vhodný na prehľadné grafické znázornenie stromu 

a siete štruktúry systému, siete funkcií a chýb, diagramu príčin a následkov a diagramu priebehu 

procesov. Zistené chyby je možné štatisticky vyhodnotiť a sledovať plnenie termínov navrhnutých 

nápravných opatrení. Softvér využijeme na učenie kritických parametrov výrobkov, ktorých správanie sa 

bude simulovať vo výpočtových programoch, a na optimalizáciu konštrukcie výrobku na základe 

zistených kritických parametrov. Taktiež bude využitý pri tvorbe a optimalizácii samotného 

matematického modelu, určí sa postupnosť krokov a slabé miesta navrhnutého modelu ešte pred 

spustením samotného výpočtu. 

 

Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom /konkrétnym názvom/, resp. v prípadoch nie 

presne špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky môže uchádzač predložiť 

ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom 

rovnaký alebo lepší výsledok.  

Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne 

rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete 

zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Osoba podľa § 8 zákona bude 

ekvivalenty akceptovať, ak budú mať porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné 

charakteristiky, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky. 

 

V prípade ak je v týchto súťažných podkladoch odkaz na normu v zmysle slovenského právneho 

poriadku, uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné doklady vydané v inom členskom štáte. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

Logický celok 1: Nákup softvéru na tvorbu FMEA 

Aktivita 2 projektu: Stavba a verifikácia matematického modelu na báze digitálnych technológii 

 

Požadovaný obsah softvéru 

Jeden užívateľ 

Strom štruktúry 

Analýza funkcií / chýb 

Diagram priebehu procesov 

Sieťový diagram funkcií 

Sieťový diagram chýb 

Diagram príčin a následkov 

FMEA formulár podľa QS 9000; 

VDA 96 (alebo ekvivalentný) 

Kontrolný plán 

Štatistické vyhodnotenie 

Editor termínov 

Jazyk – slovenčina / čeština 

 

III. Podmienky účasti:  

Neuplatňujú sa. 

 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 754,00 eur bez DPH 

 

V. Podmienky realizácie zmluvy: 

    Lehota realizácie: 2 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom.  

    Miesto realizácie: KINEX BEARINGS, a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča. 

 

VI. Spôsob vzniku záväzku:  

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

 

VII. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenia ponúk je najnižšia celková (zmluvná) cena bez DPH. 

 

VIII. Adresa a lehota na predkladanie ponúk: 

 Adresa: KINEX BEARINGS, a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča. 

       Lehota na predkladanie ponúk: do 18.09.2017, do 14:00 hod. 

              

Označenie obálky ponuky: 

Uchádzač vloží úplnú ponuku do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné   

údaje: 

 Adresa osoby podľa § 8 ods. 1 zákona: KINEX BEARINGS, a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, 



 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača,  

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Nákup softvéru na tvorbu FMEA“ 

 

Spôsob predkladania ponuky: Osobné doručenie, doručenie prostredníctvom poštovej 

zásielky, doručenie prostredníctvom zásielkovej služby a pod. Ponuky sa predkladajú v listinnej 

podobe, nie v elektronickej podobe. 

 

IX. Obsah ponuky 

1. Cenová ponuka vypracovaná v súlade s bodom II. tejto výzvy a podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy 

(Príloha č. 1 slúži ako príklad vypracovania cenovej ponuky), s uvedením dátumu vypracovania 

a podpísaná štatuárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene 

štatutárneho orgánu uchádzača. 

 

 

 

 

Bytča, 25.08.2017 



Specification of Supplier´s Price 

Offer 

Špecifikácia cenovej ponuky 

dodávateľa

(Yes / No) (Áno / Nie)

One user Jeden užívateľ

Tree of structure Strom štruktúry

Analysis of functions / failures Analýza funkcií / chýb

Processes flow diagram Diagram priebehu procesov

Network diagram of functions Sieťový diagram funkcií

Network diagram of failures Sieťový diagram chýb

Cause and effect diagram Diagram príčin a následkov

FMEA form according to QS 9000; VDA 

96 (Or equivalent)

FMEA formulár podľa QS 9000; VDA 96 

(alebo ekvivalentný)

Control plan Kontrolný plán

Statistical evaluation Štatistické vyhodnotenie

Deadlines editor Editor termínov

Language – Slovak / Czech. Jazyk – slovenčina / čeština

Price without VAT: Cena bez DPH: 0,00 €

VAT rate: Sadzba DPH: 0,00 €

Total price including VAT: Cena celkom vrátane DPH: 0,00 €

Organisation name: Identifikačné údaje uchádzača:

Organisation address: Adresa sídla uchádzača:

Company ID: IČO:

Country: Krajina:

Contact person: Kontaktná osoba

E-mail: E-mail:

In ...................................., on ....................... V..................................., dňa ........................

Stamp and signature of the supplier
Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu 

uchádzača

Required Content of Software Požadovaný obsah softvéru

INVITATION TO SUBMIT A BID 

Purchase of software for the creation of FMEA

Nákup softvéru na tvorbu FMEA
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