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Ćasť 1.
NÁKUP INOVATÍVNEJ TECHNOLÓGIELINKA NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU DIELCOV
súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
potvrdzuje:
V Lučenci, dňa 21.12.2013
Viera Sotníková

Za vecnú stránku špecifikovania predmetu zákazky zodpovedá:
V Lučenci, dňa 21.12.2013
Jozef Jackuliak
štatutárny orgán
Vecnú stránku predmetu zákazky schvaľuje
V Lučenci, dňa 21.12.2013
Jozef Jackuliak
štatutárny orgán
Súťažné podklady schvaľuje:
V Lučenci, dňa 21.12.2013
Jozef Jackuliak
štatutárny orgán
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v týchto súťažných
podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.
Lučenec,december 2013
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.

Všeobecné informácie
1.

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE

1.1 Identifikacia verejného obstarávateľaosoba podľa § 7 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:
Identifikacia verejného obstarávateľa, ktorý realizuje verejné obstarávanie:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:

Telefón.
Fax.
E-mail:

D&J Design s.r.o.
Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec
Slovenská republika
http://www.djdesign.sk
D&J Design s.r.o., Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec
Jozef Jackuliak, štatutárny orgán
Ing. Dušan Považanec, ekonomický riaditeľ
Ing. Viera Sotníková,
odborne spôsobilá osoba pre verjné obstarávanie
+ 421 905642352
+ 421 474320720
http://www.djdesign.sk

Kontaktné miesta, odkiaľ možno získať ďalšie informácie:
Kontaktná osoba:
Ing. Viera Sotníková
Kontaktné miesto:
Komenského 18/B,
Mobil:
+421905317598
Telefón:
+421 48 416 02 79
Fax:
+421 48 416 02 79
E-mail:
sotnikova.viera@gmail.com
Kontaktné miesta, odkiaľ možno získať súťažné podklady:
Kontaktná osoba:
Ing. Viera Sotníková
Kontaktné miesto:
Komenského 18/B, 97401 Banská Bystrica
Mobil:
+421905317598
Telefón:
+421 48 416 02 79
Fax:
+421 48 416 02 79
E-mail:
sotnikova.viera@gmail.com
Kontaktné miesta, kam sa musia zasielať ponuky:
Názov:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón.
Fax.
E-mail:

D&J Design s.r.o.
Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec
Slovenská republika
http://www.djdesign.sk
D&J Design s.r.o., Mikušovská cesta 5528, 984 01
Jozef Jackuliak, štatutárny orgán
Ing. Dušan Považanec, ekonomický riaditeľ
+ 421 905642352
+ 421 474320720
http://www.djdesign.sk
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PREDMET ZÁKAZKY : NÁKUP INOVATÍVNEJ TECHNOLÓGIE
ČASŤ 1:
Názov predmetu zákazky:

Nákup inovatívnej technológie –Linka na povrchovú úpravu dielcov

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavý slovník:
43810000-4 zariadenia na opracovanie dreva
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie v rámci implemetnácie projektu s názvom:
Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre
príslušníkov MRK.Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania,
montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií
a výkazu výmer tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na Časť 1. alebo na Časť 2
alebo Časť 3. alebo na všetky tri časti.
3. VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
4. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY
Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú.
5. MIESTO A TERMÍN DODANIA TOVARU
5.1 Miesto alebo miesta dodania tovaru:
NUTS 2 Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, Obec Lučenec,
Ulica:Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec.
5.2 Predpokladaná lehota trvania zmluvy je:4 mesiace
6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu
s názvom „Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných
miest pre príslušníkov MR“ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast, spolufinancovaného fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os 1: Inovácie
a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery,
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Podopatrenie1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, Schéma štátnej
pomoci, kód výzvy: KaHR-111SP/LSKxP-1101, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. KaHR -111SP/LSKxP-1101/0473/07, kód projektu v ITMS 25110120473.
7. DRUH ZÁKAZKY
Typ zmluvy: Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorená zmluva o dielo, uzavretá
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
7.1 Minimálny obsah zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis
predmetu zákazky.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 31.05.2014.

8.2

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej alebo primerane predĺženej
oznámenej lehoty viazanosti ponúk.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.

DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽSKOU ORGANIZÁCIOU A UCHÁDZAČMI

9.1

Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou
organizáciou a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom,
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.

9.2

Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3
(troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie.

9.3

Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne
alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.

9.4

Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom,
záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie
lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa
všeobecného predpisu o správnom konaní.

10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1 V prípade nejasností /potreby vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarvania a/alebo v súťažných podkladoch, informatívneho dokumentu poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
Kontaktná osoba:

Ing. Viera Sotníková
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Kontaktné miesto:
Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Komenského 18/B, 97401 Banská Bystrica
+421905317598
+421 48 416 0 279
+421 48 416 02 79
sotnikova.viera@gmail.com

11. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie
doručená najneskôr do 29.01.2014 naadresu: Ing. Viera Sotníková, Komenského 18/B, 974 01
Banská Bystrica, E-mail: sotnikova.viera@gmail.com.
12. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Neuplatňuje sa.

Časť III.

Príprava ponuky
13. VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
13.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
13.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom
ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne overené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.
13.4 Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi
a osobe podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní dokumenty v listinnej podobe, predloží ich
súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú
podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe
s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty popísali a dátum podpisu, bez
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
14. JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku.
14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
14.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
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15. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
15.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
15.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie k navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu.
Celková cena za dodanie predmetu zákazkya je daná súčtom všetkýchmedzisúčtov/súčinov
jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov
B.2 Opis predmetu zákazky. Celková cena za dodanie predmetu zákazky zahŕňa montáž
umiestnenie.
15.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, sumár
všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek
predloženého v časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky a podľa položiek
uvedených v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH,
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
15.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
16. ZÁBEZPEKA PONUKY
16.1 Zábezpeka ponuky na Časť 1 sa vyžadujevo výške: 9 700,00 eur. Podmienky jej zloženia
a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátaniea sú uvedené v Prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov.
17 OBSAH PONUKY
17.1.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
17.1.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom originály označenom ako „original“ (písomná forma) a
„kópia na CD/DVD nosiči“. Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej
podobe bude po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo po zrušení postupu zadávania
zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods.
7 písm. b) zákona. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie,
ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača
tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na
CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 7
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť
súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje, atď.).
17.2 Ponuka predložená uchádzačom označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať tieto doklady:
17.2.1 identifikačné údaje uchádzača,
17.2.2 technická špecifikácia dodania predmetu zákazky (spracovaná podľa časti B 2 Opis
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov),
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17.2.3 návrh kúpnej zmluvy (spracovaný podľa časti B 1 Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky týchto súťažných podkladov), v ktorom uchádzač v časti V. Cena za dielo
a platobné podmienky neuvedie cenu,
17.2.4 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého
bola vyhlásená verejná súťaž, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov
a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny.
17.3 Ponuka predložená uchádzačom označená slovom „Kritériá“ musí obsahovať tieto doklady:
17.3.1 formulár Návrh na plnenie kriérií (spracovaný podľa prílohy č. 1 týchto súťažných
podkladov),
17.3.2 formulár Cenová ponuka vo formáte MS Excel,
17.3.3 návrh kúpnej zmluvy (spracovaný podľa časti B 1 Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky týchto súťažných podkladov v ktorom uchádzač v časti V. Cena za dielo
a platobné podmienky uvedie cenu,
18 NÁKLADY NA PONUKU

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.

Predkladanie ponuky
19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Verejný obstarávateľ bude požadovať od takejto skupiny
dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude prijatá.
20

PREDLOŽENIE PONUKY

20.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu
sanávrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".
20.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
20.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti
nežiaducemu otvoreniu, na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 21.2 týchto
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súťažných podkladov. Ponuku predloží osobne na miesto určené v bode 22.1 týchto súťažných
podkladov, alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú
v bode 22.1 týchto súťažných podkladov, v lehote určenej na predkladanie ponúk.
20.4 prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky obstarávateľskej organizácii.
20.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom kontaktná osoba vydá uchádzačovi potvrdenie o jej
prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
20.6 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúca lehota
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode
22.1 týchto súťažných podkladov.
21 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

21.1 Uchádzač vloží dve samostatné a uzatvorené obálky s označením podľa názvu súťaže s
identifikáciou uchádzača označené názvom „Ostatné“ a názvom „Kritériá“do jedného spoločného
nepriehľadného obalu (obálky). Obal takto skompletovanej ponuky musí byť uzatvorený,
prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
22

adresa miesta predkladania ponúk,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie „súťaž – neotvárať“,
označenie heslom súťaže „INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE – ČASŤ 1“.

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

22.1Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:Ň
Názov: D&J Design s.r.o
Obec (mesto):LučenecPSČ: 984 01
Ulica: Mikušovská cesta 5528
Kontaktné miesto: kancelária konateľa
Kontaktná osoba: Jozef Jackuliak+ 421 905642352, E-mail: jozef@jackuliak.sk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.02. 2014 o 11:00 hod.
22.2 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, vráti sa uchádzačovi
neotvorená.
23

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
predkladania ponúk. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiťv lehote
na predkladanie ponúk a na adresu miesta predkladania ponúk.
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Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
25.OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“
25.1Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne
otvorí
ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky,označenú ako
„Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
25.2Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.
25.3Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa 10.02. 2014 o 13:00 hod.
Pri použití elektronickej aukcie je otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" a časti ponúk
označených ako "Kritériá" neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" a ako
"Kritériá" sa uskutoční len za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti
uchádzačov.
25.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona,
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky,
vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
26. PRESKÚMANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“
26.1. Komisia preskúma u častí ponúk označených ako „Ostatné“, predložených v lehote na
predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky:
26.1.1 obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 17.2,
26.1.2 zodpovedajú pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení
o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch.
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená.
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

27.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
27.1.1 osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní a
27.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:
27.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a
27.1.2.2 technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.
27.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti
27.2.1 týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, splnenie
podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť,
27.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,
27.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
27.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
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27.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži
podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač
bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
27.5 V prípade podľa § 32 ods. 11 bude po vyhodnotení ponúk vyhodnotené splnenie podmienok
účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33 zákona. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo uchádzačov bude vyhodnotené následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
28 OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“
28.1Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je neverejné. Otváranie častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk
bez účasti uchádzačov.
28.2 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“. Každú otvorenú časť
ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky,
označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.
29

VYHODNOTENIE PONÚK

30.1 onuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené,
po ich úvodnom úplnom vyhodnotení budú vyhodnocované podľa § 43 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto šúťažných podkladoch v prílohe č. 2 Kritériá na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
30.2 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne včetkých uchádzačov,
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v Elektronickej aukcii.
30.3 Elektronická aukcia zostaví poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční
po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Časť VI.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
30

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania ponúk, vysvetľovania ponúk, vyhodnocovania ponúk
a odporúčaní na prijatie ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho
procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
30.2

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov atď.).

30.3 Ponuky uchádzačov nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
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30.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný dodávateľ prepojený
alebo ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo
vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“) vrátane ich zamestnancov, budú
povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas plnenia zmluvy,
resp. súvisiacim s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od
verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený podnik, vrátane ich
zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou
zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného
obstarávateľa.
30.5 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky a uzavierania zmluvy,
ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
31 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
31.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo
mohli byť dotknuté postupom obstarávateľskej organizácie, môže podľa § 136 zákona o verejnom
obstarávaní podať obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu.
31.2 Uchádzač, ktorý podal obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu, môže v prípade
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska
obstarávateľskej organizácie ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona
o verejnom obstarávaní námietku.Podaniu námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) a podaniu
námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona nemusí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu.

Časť VII.

Prijatie ponuky
32 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
32.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 po skončení elektronickej aukcie nedošlo k predloženiu dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ a osoba
podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení
splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľa
a osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní podľa § 33, pričom vyzve uchádzačov na
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za
nesplnenie podmienok účasti.
32.2 Po skončení elektronickej aukcie, po skončení postupu podľa predchádzajúceho bodu a po
odoslaní všetkých prípadných oznámení o vylúčení uchádzača bude bezodkladne písomne
oznámené všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk na základe výsledku elektronickej aukcie, vrátane poradia uchádzačov.
32.3 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
32.4 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
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33 UZAVRETIE ZMLUVY
33.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
33.2 V súlade s § 45 ods. 9 zákona je úspešný uchádzač povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi a osobe podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty
podľa odsekov § 45, ods.1 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzatvorenie
písomne vyzvaní V prípade, ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu
alebo si nesplnia povinnosti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.

34. SUBDODÁVKY
34.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.
34.2

Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s
verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek
zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.

34.3

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od
uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a)
podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
b)
navrhovaných subdodávateľov
c)
predmety subdodávok a
d)
čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie predmetu
zmluvy/zákazky.

34.4

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
34.4.1 v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom
a úspešným uchádzačom je úspešný uchádzač povinný najneskôr v deň v ktorom má
zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a
v tomto oznámení uviesť min. nasledovné informácie:
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
b) navrhovaných subdodávateľov,
c) predmety subdodávok a
d) čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Podmienky účast podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v oznámení o vyhlásení
verejého obstarávania č. 20160 – MST, Vestník č. 252/2013-23.12.2013, oddiel III.2.1).
.
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PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO
POSTAVENIA

Podmienky účast podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v oznámení o vyhlásení
verejého obstarávania č. 20160 – MST, Vestník č. 252/2013-23.12.2013, oddiel III.2.2).
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PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI

Podmienky účast podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní sú uvedené v oznámení o vyhlásení
verejého obstarávania č. 20160 – MST, Vestník č. 252/2013-23.12.2013, oddiel III.2.3).

________________________________________________________________________________________________________________… ……… …________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Súťažné podklady
Časť 1.

16

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi
Zhotoviteľom:
sídlo:
zastúpený štatutárnym orgánom:
IČO:

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

IČ DPH:

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

bankové spojenie:

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

zapísaný v Obchodnom registri Okresnom súde v xxxxx
a
Objednávateľom:

D & J Design s.r.o.

sídlo:

Mikušovská cesta 5528, Lučenec 984 01

zastúpený štatutárnym orgánom

Jozef Jackuliak - konateľ

IČO:

44 561 504

DIČ:

2022795896

IČ DPH:

SK2022795896

bankové spojenie:

342838225/0900

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 16291/S

I.
Predmet zmluvy
1./ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – dodať technické zariadenie špecifikované
v technickej dokumentácii , ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy a vykonať jeho montáž. Špecifikácia
technického zariadenia zodpovedá špecifikácii predloženej v rámci verejného obstarávania predmetu
zmluvy.

II.
Miesto plnenia
1./ Miestom plnenia predmetu zmluvy je :Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec
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III.
Lehota na zhotovenie diela
1./ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo a odovzdá ho objednávateľovi do 4 /štyroch/ mesiacov od
podpisu tejto zmluvy.
2./ Nevykonanie diela v dojednanej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
IV.
Vlastnosti diela
1./ Vykonané dielo – dodané zariadenie a jeho montáž musí vyhovovať slovenským a európskym
technickým normám a predpisom STN EN a musí spĺňať všetky technické parametre uvedené
v technickej špecifikácií, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky
1./ Cena dodávky zodpovedá predloženej a vysúťaženej cene z verejného obstarávania a je uvedená ako
..................... EUR (bez DPH)
2./ Cena je vrátane dopravy do miesta dodania, montáže a zaškolenia zamestnancov spoločnosti D & J
Design s.r.o. na to určených. Prípadné dodatočné nepredvídané náklady na dopravu či montáž oproti
vyššie uvedenej cene, znáša zhotoviteľ.
3/ Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie celej ceny diela po riadnom vykonaní diela a jeho prevzatí
objednávateľom v zmysle čl.VII bod. 1./
Zhotoviteľ nemá právo na poskytnutie preddavku na vykonanie diela.
4/ Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe ním vystavenej faktúry.
Faktura bude znieť na sumu zodpovedajúcu celkovej cene diela. Splatnosť faktúry je 45 dní od jej
vystavenia zhotoviteľom, pričom originál faktúry musí byť doručený do sídla objednávateľa do troch
pracovných dní od jej vystavenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového
dokladu.

VI.
Súčinnosť objednávateľa
1./ Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne podklady mimo tých, ktoré boli špecifikované
v súťažných podkladoch v rámci vyhláseného verejného obstarávania. Objednávateľ je povinný
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v prípade potreby poskytnúť zhotoviteľovi dodávateľovi súčinnosť pri riešení technických otázok pri
plnení diela.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela
1./ Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako
celok. Dielo sa považuje za ukončené podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
2./ Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi aspoň 3 dni vopred pripravenosť diela na odovzdanie a vyzve ho
na prevzatie diela.
3./ Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v mieste plnenia na adrese Mikušovská
cesta 558, 984 01 Lučenec, v prítomnosti štatutárnych zástupcov objednávateľa a to vrátane doplnkov
požadovaných v pripomienkach jednotlivých schvaľovacích inštitúcií a tieto budú súčasťou dodávky
bez navýšenia ceny.
4/ Súčasťou procesu odovzdávania budú 24 hodinové funkčné skúšky, pri ktorých sa vyžaduje súvislý 5
dňový t.j. 120 hodinový bezporuchový chod zariadení o čom bude v prípade úspešných skúšok
vystavený protokol. V prípade dvojnásobného neúspešného pokusu o odovzdanie, je zhotoviteľ povinný
nahradiť objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu vzniknú na ďalšie skúšky.
5./ V prípade uspešného prevzatia diela objednávateľom, spíše o prebratí diela preberací protokol podľa
čl. VII. Bod. 1 tejto zmluvy. V prípade neprevzatia diela objednávateľom z dôvodov na strane
zhotoviteľa (nefunkčné dielo, nedodaná dokumentácia) sa o preberaní diela spíše záznam s uvedením
výhrad, pre ktoré nebolo dielo prevzaté.
6./ Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi nasledovné dokumenty:
-

Záručná a servisná dokumentácia v slovenskom jazyku

-

Návod na používanie v slovenskom jazyku

-

Ostatné doklady vzťahujúce sa na predmet diela potrebné na riadne užívanie a prevádzku
dodaného zariadenia, vrátane revíznych správ a protokolov o vykonaných skuškach

7./ V prípade neodovzdania dokumentov uvedených v bode 3./ tohto článku zhotoviteľom, sa dielo
nepovažuje za riadne vykonané a objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo.
8/ Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie časti diela inými osobami v súlade s § 538 Obch. zákonníka
v plnom rozsahu, akoby tieto časti diela vykonával sám.
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VIII.
Autorské práva dodávateľa a tretích osôb
1./Zhotoviteľ v súvislosti s dodaným predmetom, podľa tejto zmluvy si nebude nárokovať na úhrady
žiadnych autorských práv a v prípade nárokov tretích osôb sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v
plnom rozsahu.

IX.
Zmluvná pokuta
1./ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s omeškaním vykonania diela
v dojednanej lehote má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % denne z ceny diela za
každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu diela. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy
nemá vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.
2./ Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty nepovažujú za neprimeranú. Výška zmluvnej
pokuty bola dojednaná s ohľadom na skutočnosť, že objednávateľovi bol na financovanie predmetu
diela schválený nenávratný finančný príspevok (dotácia), pričom nedodržanie termínu odovzdania diela
bude mať za následok neposkytnutie schváleného finančného príspevku.

X.
Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k zhotovovanej veci
1./ Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na predmete diela znáša až do jeho odovzdania
objednávateľovi zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza
na objednávateľa zaplatením celej ceny diela.

XI.
Záručná doba, uplatnenie vád
1./ Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od
odovzdania a prevzatia diela.
2./ Objednávateľ je povinný zistené vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez
zbytočného odkladu po ich zistení.
3./ Za doručenie oznámenia vady sa považuje deň odoslania e-mailu z kontaktného e-mailu
objednávateľa na kontaktný e-mail zhotoviteľa uvedený v čl. XII. Tejto zmluvy.
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4./ Zhotoviteľ je povinný bezodkladne do 12 hodín od nahlásenia vady nastúpiť na servisný zásah za
účelom odstránenia vady a vadu menšieho rozsahu odstrániť najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia.
Ak si odstránenie vady bude vyžadovať zaobstaranie náhradného dielu, tieto vady sa zhotoviteľ
zaväzuje odstrániť najneskôr do štyroch pracovných dní od nastúpenia na servisný zásah. O potrebe
obstarania náhradného dielu je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa v deň nastúpenia na
servisný zásah.
5./ V prípade že zhotoviteľ nenastúpi na servisný zásah za účelom odstránenia vady do 12 hodín od
nahlásenia vady, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,-Eur za každých
aj začatých 24 hodín omeškania s nastúpením na servisný zásah. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni
vadu menšieho rozsahu najneskôr do 24 hodín od jej nahlásenia, má objednávateľ nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 1.500,-Eur za každých aj začatých 24 hodín omeškania s nastúpením na
servisný zásah. V prípade, že si odstránenie vady bude vyžadovať obstaranie náhradného dielu
a zhotoviteľ neodstráni vadu do 4 pracovných dní od nastúpenia na servisný zásah má objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,-Eur za každých aj začatých 24 hodín omeškania
s odstránením vady.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť na náhradu škody

spôsobenej porušením povinností uvedených v čl. XI bod. 4./ zmluvy.

XII.
Kontaktné údaje zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli, že pre potreby vzájomnej komunikácie či doručovania budú ako
kontaktné nasledovné údaje
Objednávateľ:
Kontaktná osoba:

Jozef Jackuliak

Kontaktné číslo:

0905 642 352

Kontaktný e-mail:

jozef@jackuliak.sk

Zhotoviteľ:
Kontaktná osoba....................
Kontaktné číslo ...................
Kontaktný e-mail ..................
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XIII.
Záverečné ustanovenia
1 / Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, sú spôsobilí k právnym
úkonom, nemajúc vedomosť o tom, že by táto ich spôsobilosť bola v minulosti nejakým spôsobom
obmedzená, ich zmluvné prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Právny úkon je urobený v
predpísanej forme.
2./Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom
a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom a Ministerstvom
hospodárstva SR poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť v zmysle Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy: KAHR-111SP-1101/0594/49.
3./Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu vo formáte MS
Excel.
4./ Predávajúci je povinný predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS Excel každú zmenu tohto
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
5./ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
6./ Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať výlučne písomnou formou, na základe dohody
zmluvných strán, číslovanými dodatkami.
7./ Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
8./ Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na
platnosť, resp. účinnosť ostatných ustanovení.
9./

Táto zmluva bola vyhotovená v štyrochrovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží

podvoch rovnopisoch.
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10./. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, obsah
prečítali a vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a preto ju na znak súhlasu

zmluvy si
vlastnoručne

podpisujú.Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy.
V Lučenci, dňa ...........................

...................................
štatutárny orgán
objednávateľ

...................................
štatutárny orgán
zhotoviteľ
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B.2OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Technické špecifikácie
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo
výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch,
príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej
alebo vyššej kvalite.
Linka na povrchovú úpravu dielcov
Linka na povrchovú úpravu dielcov - je tvorená širokopásovou brúskou, nanášačkou na moridlo,
lineárnym tunelom - teplovzdušným, navaľovačkou na tmel, UV tunelom / 1x lampa,
navaľovačkou na tmel (plus vtláčanie), UV tunelom / 2x lampa a tiež širokopásovou kartáčovou
brúskou určenou na brúsenie lakovaných dielcov.

Logický celok

č. 1
Linka na
povrchovú úpravu
dielcov

Časť
logického
celku

Širokopásov
á brúska na
kalibračné
a jemné
brúsenie
dielcov

Všeobecné požiadavky
- automatické zastavenie
stroja v prípade pohotovosti
- riadiaci panel
- uzamykateľný spínač
- automatické spustenie
hlavných motorov
- ochrana motorov:
magnetická a termická
- riadenie podávacieho pásu
s motoprevodovkou
- pneumatický in-out
pracovných jednotiek
- elektrické nastavenie
pracovného stola
- elektronické centrovanie
brúsnych pásov
- automatické pneumatické
centrovanie podávacieho
pásu
- aerodinamické vstupy pre
bezchybné nasávanie
a nižšiu spotrebu
nasávaného vzduchu
- vákuové uchytenie dielcov
na dopravníku

Min./ max. technické požiadavky

Agregáty sú samostatne
Agregát č.1 – priečne brúsenie
Agregát č.2 – elektronická pätka
Agregát č.3 – elektronická pätka
Agregát č.4 – čistenie dielcov
Pracovné jednotky: Min. 3
Hlavné motory: Min. 3
Rozmery brúsneho pásu: Min. 1100 x 2100 mm
Využiteľná pracovná hrúbka: Min. 4 – 150 mm
Využiteľnosť brúsenia dielcov v rozmere: Min. 10
x 35 x 250 mm
Posuv pásu riadenia variátorovou prevodovkou
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Lineárny
tunel

- izolovaný
- po valčekoch vedené panely
s motorizovanou dvojitou
radou reťazí
- plynulé nastavenie
dopravnej rýchlosti
pomocou potenciometra
- laminárne prúdenie vzduchu
- vyhrievanie vzduchu
cievkou na horúcu vodu
- vymeniteľné filtre
- možnosť regulovania
rýchlosti prúdenia vzduchu,
teploty v jednotlivej zóne
a rýchlosti dopravného pásu

- oceľová konštrukcia
s mnohoblokovými piliermi
- doprava realizovaná
vákuovými pásmi
autonómne motorizovanými
Kartáčová
a riadenými pomocou
brúska
invertora
lakovaných
- elektrické ovládanie
dielcov
- ovládací panel vybavený
LCD displejom
- vákuové upnutie dielca na
posuvnom páse
Všeobecné požiadavky na logický celok:
- doprava, inštalácia, školenie

Požadova Rýchlosť
ná
prúdenia
teplota
vzduchu
konkrétny
konkrétny
Zóna údaj sa
údaj sa
č. 1 nepožaduje 55-70°C nepožaduje
konkrétny
konkrétny
Zóna údaj sa
údaj sa
č. 2 nepožaduje 20 - 30°C nepožaduje
1. navaľovacia nanášačka na moridlo
2. navaľovacia nanášačka na tmel
3. UV tunel/1xlampa/ortuť š.1300 mm
min.80mJ/cm2, min.200mW/cm2
4. navaľovacia nanášačka na tmel
5. UV tunel / 2x lampa/ortuť š.1300 mm
min.150mJ/cm2, min.200mW/cm2
Zóna
tunela

Doba
schnutia

1.Elektronická pätka- 42 segmentov (rozostup
32mm) - brúsna šírka: 1300mm
2. Kartáče 2x- priemer 200 mm
- zrnitosť brúsnych pásikov: 240
- brúsna šírka: 1300mm
3.Čistenie dielcov - lineárny ofukovač na čistenie
dielcov vybavený odsávaním prachu
- čistená šírka: 1300mm
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Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
1. Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača
Adresa sídla uchádzača
Ulica č.
Obec
PSČ
Kontaktná osoba uchádzača
(uveďte aj kontaktné údaje osoby poverenej zastupovať uchádzača)
Meno a priezvisko
Funkcia
2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
1. aukčné kritérium: Časť 1.
Najnižšia celková cenaza celý predmet zákazky
(v EUR bez DPH)

aukčné kritérium:
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
Názov položky

MJ

Jednotková

Sadzba

Počet

Cena celkom bez

cena bez DPH

DPH

MJ

DPH

DPH

Cena
celkom s
DPH

Linka na povrchovú
úpravu dielcov

kus

1

Súhrnná cenová ponuka/Aukčné kritérium
Položka/Cena za dodanie predmetu
zákazky

Plnenie

Cena celkom v EUR bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH v EUR
Cena celkom v EUR vrátane DPH
Platca DPH: áno – nie
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.
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Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej
cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy,
pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
V.........................dňa.............2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 2

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH IPLATNENIA
1. Všeobecné informácie
1.1. Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu (ďalej len „e-aukcia“) podľa § 43 zákona o
verejnom obstarávaní, na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Účelom
elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.E-aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné
dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v e-aukcii.
1.2. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve a bližšie špecifikovaný v
opise súťažných podkladov.
1.3. Ponukyuchádzačov, ktoréneboli vylúčenézo súťaže, budú postúpenédo elektronickej
aukcie.Začiatok aukončenie elektronickej aukciebudeoznámenývšetkým uchádzačom,
ktorísplnili podmienkyaboli zaregistrovaní do elektronickej aukcieprostredníctvom výzvy
zaslanej v súlade§ 43 ods.7 zákonao verejnom obstarávaní.
1.4. Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva
uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
1.5. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené
smerom nadol.
1.6. Zadávacie kolo je časť postupu v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači
oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie.
1.7. Súťažné kolo je časť postupu v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase
automatizovaným systémom.
1.8. Aukčné kritérium (Celková zmluvná cena za predmet zákazky v EUR bez DPH) je
kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktoré je východiskom v e-aukcii. Je možné ho počas
elektronickej aukcie meniť prostredníctvom úpravy hodnoty jeho položiek. Hodnotu aukčného
kritéria počíta systém elektronických aukcií automaticky na základe matematických vzorcov
popísaných nižšie v parametroch e-aukcie.
1.9. Položka aukčného kritéria predstavuje cenu za jedno technologické zariadenie. Zoznam
podpoložiek je uvedený v prílohe č. 5 týchto súťažných podkladov.
1.10. E-aukciasa riadi Pravidlami on-linevýberovýchkonaní.
2. Priebeh e-aukcie
2.1. E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet.
2.2. Administrátor odošle oznámenie s prihlasovacími údajmi uchádzača a výzvou na účasť v eaukcii elektronickými prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom (zodpovednej osobe
uchádzača), ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, teda ich ponuky neboli vylúčené
a spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien.
2.3. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa:
individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
dátum a čas začatia a ukončenia zadávacieho kola,
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dátum a čas začatia súťažného kola,
spôsob ukončenia e-aukcie,
kritériá hodnotenia ponúk,
minimálny a maximálny krok zníženia hodnoty ponuky,
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia.
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Príloha č. 3
PODMIENKY ZLOŽENIA ZÁBEZPEKY,
PODMIENKY JEJ UVOĽNENIA ALEBO JEJ VRÁTENIA
1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje.
1.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 9 700 ,00 EUR.
1.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky
1.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
1.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
1.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky
1.4.1 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
1.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť
vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
1.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
1.4.1.2.1
banka uspokojí veriteľa (obstarávateľa podľa bodu 1) za
dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky
v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 1.7 tejto prílohy,
1.4.1.2.2
banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo
výške podľa bodu 1.2 tejto prílohy,
1.4.1.2.3
banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 5 dní
po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet
verejného obstarávateľa podľa bodu 1.4.2.1 tejto prílohy,
1.4.1.2.4
banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia
bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému
obstarávateľovi,
1.4.1.2.5
platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 súťažných podkladov, resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 súťažných
podkladov, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie
lehoty viazanosti ponúk,
1.4.1.2.6
banková záruka zanikne:
1.4.1.2.6.1
plnením banky v rozsahu, v akom banka za
uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného
obstarávateľa,
1.4.1.2.6.2
odvolaním bankovej záruky na základe písomnej
žiadosti verejného obstarávateľa,
1.4.1.2.6.3
uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ
do uplynutia doby uplatnil svoje nároky voči banke
vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe
platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby
platnosti bankovej záruky.
1.4.1.3 Záručná listina podľa bodov 1.4.1.2 tejto prílohy, v ktorej banka písomne
vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky
finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak
bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na
území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou
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bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň
doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
1.4.1.4 Ak záručná listina podľa bodu 1.4.1.3 tejto prílohy nebude súčasťou
ponuky, bude uchádzač zo súťaže vylúčený.
1.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti
ponúk, v prípade ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a
uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote
podľa § 138, ods. 5 zákona
1.4.1.5.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za
uchádzača na základe písomnej žiadosti podľa § 36 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní do 7 dní od doručenia žiadosti uchádzača
o jej vrátenie.
1.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
1.4.1.6.1
Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím
lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne
neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej
platnosti.
1.4.2 Zloženie finančných prostriedkov - zábezpeky na bankový účet verejného
obstarávateľa
1.4.2.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 1.2 tejto prílohy musia byť
zložené na účet verejného obstarávateľa č. 1056929008/1111, vedený
v UniCredit BANK, s uvedením variabilného symbolu číslo: IČO
uchádzača, konštantný symbol: 0558.
1.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného
obstarávateľa najneskôr v deň a hodinu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 21.1 súťažných podkladov.
1.4.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa
podľa bodu 1.4.2.2, bude uchádzač zo súťaže vylúčený
1.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 súťažných podkladov, resp. do uplynutia
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 súťažných
podkladov.
1.4.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
1.4.2.5.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku podľa § 36
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní od doručenia
písomnej žiadosť uchádzača o jej vrátenie.
1.4.2.5.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod
finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 1.2 tejto prílohy,
ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane
prislúchajúcich úrokov.
1.4.2.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
1.4.2.6.1
Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr
do 7 dní od uzavretia zmluvy vrátane prislúchajúcich úrokov.
1.4.2.6.2
Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na
prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 1.2 tejto
prílohy, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane
prislúchajúcich úrokov, ak mu ich banka poskytla.
1.5 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 1.4
tejto prílohy.
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1.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 súťažných podkladov zábezpeka
ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
1.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky
v lehote viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní
nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom
a osobou podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo predloží doklady, ktoré sú
sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv
na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo
odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo neposkytne súčinnosť
podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
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