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OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

ALFOPA, spol. s r.o. Košice
IČO:  17077231
Napájadlá 15 , 040 12 Košice-Nad jazerom
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Košice, Napájadlá 15
Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Čintalanová
Mobil: +421 918984041
Telefón: +421 557282114
Fax: +421 557297661
Email: klimova.agnesa@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.alfopa.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  § 7 ods. 2
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 2
Iný (špecifikujte):  § 7 ods. 2 

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Tlačiarenské služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Inovácia cez technológiu

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Tento projekt sa realizuje na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle pod názvom Inovácia
cez technológiu. Spoločnosť je výrobcom vysokošpecializovaných tlačových a obalových produktov. Do jeho ponukového
portfólia patria samolepiace etikety, obaly zo zmršťovacej fólie-sleeves a iné produkty a služby. Nákupom obstarávaných
troch logických celkov dôjde k zvýšeniu kvality a kvantity ponúkaných služieb, rozšíreniu portfólia produktov,
predovšetkým však k inovácii technológií, efektivite produkčných procesov a zníženiu enviromentálnej záťaže životného
prostredia.  
 
Časť 1  
Logický celok číslo 1 Flexotlačový stroj 
 
Tlačový stroj typu in-line s ôsmimi tlačovými jednotkami, ktorý spracováva materiály z kotúča do kotúča, s priemerom
dutiniek 76 mm, v maximálnej šírke 450 mm. 
Stroj má byť zostavený z hardvéru a softvéru podľa súčasného trendu vedecko-technického vývoja pre používanie
dvoch druhov farieb, so zodpovedajúcim sušením. 
Súčasťou stroja je výbava obsahujúca otáčacie zariadenie materiálu pre obojstrannú potlač, jednotku studenej razby,
dve vysekávacie jednotky, rezací systém okrajov, montážne zariadenie fotopolymérových štočkov a ostatné
príslušenstvo nevyhnutné pre tlač podľa definovaných parametrov. Rozmery stroja vrátane manipulačných plôch pre
obsluhu a servis môžu byť maximálne 13.100 x 6.100 mm.  
 
Časť 2  
Logický celok číslo 2 Rezačka materiálov navinutých/potlačených v kotúči  
 
Polygrafický stroj, ktorý slúži na delenie a navíjanie materiálov z kotúča do kotúča s možnosťou voľby dvoch spôsobov
rezania podľa druhu rezaného materiálu. Rezačka má byť schopná spracovávať kotúčové materiály s predpokladom
optima jej veľkosti pre šírku materiálov do 1000 mm. Vybavenie rezačky musí zodpovedať súčasnému stupňu vedecko-
technického vývoja s požadovanou výbavou príslušenstva pre popísané druhy vstupných a výstupných produktov.
Rozmery stroja vrátane manipulačných plôch pre obsluhu a servis môžu byť maximálne 5.000 x 6.000 mm. 
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Časť 3  
Logický celok číslo 3 Zušľachťovacie zariadenie potlačených materiálov 
 
Dokončovacie tlačové zariadenie, ktoré umožňuje dodatočné spracovávanie potlačených materiálov do šírky 330 mm
tlačovými technikami plochej sieťotlače, plochej horúcej razby, plochým vysekávaním, embosovaním a navíjaním odpadu
(mriežky) pri výrobe samolepiacich etikiet a orezom okrajov. Vstupným a výstupným formátom je materiál navinutý do
kotúča na dutinkách priemeru 76 mm. Účelom obstarania zariadenia je výroba vysokokvalitných samolepiacich etikiet,
papierových tlačovín a fólií zušľachťovaných popísanými technikami s využitím moderných technologických pohonných a
riadiacich prvkov. Rozmery stroja vrátane manipulačných plôch pre obsluhu a servis môžu byť maximálne 8.800 x 2.500
mm.

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42991200-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 22500000-5,  51540000-9,  60000000-8,  80511000-9 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
1/2013

IV.2.3.    Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia vo VVO: 4092-WYT, číslo VVO 59/2014 z 25.03.2014

IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
25.03.2014

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Zrušenie postupu zadávanie zákazky
VI.2.    Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky

Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 1 písm. a) - ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
uchádzač alebo záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138
ods. 5,

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
28.11.2014
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