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ČASŤ A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Oddiel I.
Všeobecné informácie
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ASARI s.r.o.
Záhradná 8, 080 01 Prešov
Ján Krihovský
46799095
2023587346
SK2023587346
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 26510/P
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5032477359/0900

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
ĎALŠIE INFORMÁCIE O PODMIENKACH SÚŤAŽE MÔŽETE ZÍSKAŤ U:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
zapísaný:
Osoba zodpovedná za
realizáciu verejného obstarávania:
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Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16, 811 04 Bratislava
Mgr. Vladimír Oros, konateľ
44 119 313
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo 51980/B
Mgr. Vladimír Oros

PREDMET ZÁKAZKY

2.1

Predmetom zákazky je Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb (ďalej tiež „technológia“,
„zariadenie“ alebo „predmet zákazky“) pozostávajúca z viacerých modulov.

2.2

Kód CPV: 42636000-3 Lisy.

2.3

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.

3
3.1

4
4.1

5
5.1

KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky má byť z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého
verejnému obstarávateľovi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zastúpeným Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej „Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) pre projekt Technológia na výrobu
betónových tvárnic a dlažieb v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
(ďalej tiež len „Projekt“). V čase vyhlásenie tejto verejnej súťaže ešte nie je schválený Projekt a nie je
uzatvorená Zmluva o NFP .

ZMLUVA
Výsledkom verejnej súťaže bude kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník, v platnom znení.
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5.2

Obsah zmluvy bude s úspešnými uchádzačom dohodnutý tak, aby bol dodržaný obsah ponuky a najmä
tieto časti súťažných podkladov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
C. SPÔSOB URČENIA CENY
D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
E. OBCHODNÉ PODMIENKY
F. KRITÉRIA HODNOTENIA PONÚK
G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR)

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

6.1

Miesto alebo miesta dodania/plnenia predmetu zákazky: Priemyselná 505, 082 15 Kapušany, okres
Prešov, Slovenská republika

6.2

Termín dodania predmetu zákazky: do 2 mesiacov od podpisu zmluvy.

6.3

Vzhľadom na skutočnosť, že
6.3.1

6.3.2

verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tejto verejnej súťaže nedisponuje finančnými
prostriedkami potrebnými na financovanie predmetu zákazky (nie je schválený Projekt ani
uzavretá Zmluva o NFP),
avšak najmä s ohľadom na dobu realizácie Projektu, má záujem uskutočniť bezodkladne výber
dodávateľa predmetu zákazky,

uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou jej účinnosti. Obsah odkladacej
podmienky je uvedený v časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY.

7
7.1

8

OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI
Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb,
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto
uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o určení vedúceho člena
oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto verejnou súťažou. V prípade, ak
bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť
združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik
združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné
a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať
a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

PREDLOŽENIE A OBSAH PONÚK

8.1

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

8.2

Ponuku uchádzač predloží 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".

8.3

Každá z nižšie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 8.3.2.3,
z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná
uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných. Súčasťou ponuky musia
byť:
8.3.1 V obálke č.1 – „Kritériá“ musí uchádzač predložiť:
8.3.1.1
8.3.1.2

Identifikáciu uchádzača a verejnej súťaže, do ktorej sa ponuka predkladá,
Návrh na plnenie kritéria predložený formou vyplnenej tabuľky podľa vzoru v prílohe č.1
týchto súťažných podkladov.

5
ASARI s.r.o., Záhradná 8, 080 01 Prešov
Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb

8.3.1.3

8.3.1.4

8.3.2

Cenu predmetu zákazky stanovenú v súlade s podmienkami časti C. Spôsob určenia
ceny a časti G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor). Uchádzač predloží cenu
predmetu zákazky aj vo formáte .xls v štruktúre tabuľky uvedenej v časti G. Cenová
tabuľka – položkový rozpočet (vzor) na samostatnom CD nosiči.
CD nosič s kópiou ponuky s časťou „Kritériá“ podľa bodu 8.5 tejto časti súťažných
podkladov nižšie.

V obálke č.2 – „Ostatné“ musí uchádzač predložiť:
8.3.2.1
8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.2.4

8.3.2.5
8.3.2.6
8.3.2.7

Identifikáciu uchádzača a verejnej súťaže, do ktorej sa ponuka predkladá.
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie
všetkých podmienok stanovených v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Opis musí
obsahovať prehľadnú a jednoznačnú informáciu, ako zariadenie tvoriace ponúkaný
predmet plnenia spĺňa požadované funkčné charakteristiky a technické parametre
uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Uchádzač predloží opis v štruktúre časti B.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, pričom uvedie ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v
jednotlivých bodoch (1 – 7) tejto časti (uvedie číslo bodu a základný opis zariadenia
spĺňajúci požiadavky verejného obstarávateľa, respektíve informáciu o spôsobe
plnenia/plnení v ňom požadovaného parametra/parametrov).
Doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v časti D.
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV preukazujúce splnenie podmienok účasti v tejto
verejnej súťaži.
Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY týchto
súťažných podkladov. Uchádzač v texte návrhu zmluvy vynechá údaj o cene. Tento
údaj bude doplnený do zmluvy úspešným uchádzačom v súlade s bodom 30.3 tejto
časti súťažných podkladov.
Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke.
Kontaktné údaje pre elektronickú aukciu v súlade s podmienkami Časti H. PODMIENKY
ELEKTRONICKEJ AUKCIE.
CD nosič s kópiou ponuky s časťou „Ostatné“ podľa bodu 8.5 tejto časti súťažných
podkladov nižšie.

8.4

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo poštovou zásielkou na adresu
uvedenú v bode 20.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.

8.5

Okrem originálu ponuky predloží uchádzač aj jej kópiu v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte
Portable Document Format (.pdf) v súlade s bodom 18.3.

8.6

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 20.1, verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

8.7

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

9

VARIANTNÉ RIEŠENIE

9.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

9.2

Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, variantné
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

9.3

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie a z ponuky nebude zrejmé, ktorý návrh je hlavný, a ktorý
variantný, bude celá ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o
vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.

riešenie

nebude

zaradené

10 PLATNOSŤ PONÚK
10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.5.2014.
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V prípade podania námietky proti postupu verejného obstarávateľa sa uchádzačom oznámi predpokladané
predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

11

NÁKLADY NA PONUKY

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponúk znášajú uchádzači bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 20.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.1
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

Oddiel II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
12

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI

12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou prostredníctvom pošty, faxom,
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. V prípadoch stanovených ZVO sa musí komunikácia
uskutočňovať písomne v súlade s § 40 Zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, v platnom znení.
12.2 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a
uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorých doručením tento zákon spája
plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa
všeobecného predpisu o správnom konaní, t.j. najmä § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v platnom znení:
12.2.1 Dôležité písomnosti sa doručujú do vlastných rúk adresátovi písomnosti alebo inej osobe, ktorá
sa preukáže splnomocnením na preberanie zásielok.
12.2.2 Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste
doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu
doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ
uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát
písomnosti nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát písomnosti o uložení nedozvedel.
12.2.3 Ak adresát písomnosti bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej
prijatie odoprelo; na to musí doručovateľ adresáta písomnosti upozorniť.
12.2.4 Ak má adresát písomnosti, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo
zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.
12.2.5 Ak adresátom písomnosti je:
12.2.5.1 orgán alebo právnická osoba, písomnosti sa doručujú ich zamestnancom povereným
prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí sa
písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú
osobu konať.
12.2.5.2 právnická osoba, a ak nemožno doručiť písomnosť tejto osobe na adresu, ktorú uviedla
alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je odosielateľovi písomnosti známa,
písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky
odosielateľovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za
právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
12.2.5.3 podnikateľ - fyzická osoba, a ak nemožno doručiť písomnosť tejto osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v
živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie
je odosielateľovi písomnosti známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi písomnosti za doručenú, a to aj
vtedy, ak sa podnikateľ - fyzická osoba o tom nedozvie.
12.2.6 Ak si adresát písomnosti vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, pošta adresátovi
oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží
do poštového priečinku. Ak si adresát na základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá
pridelený priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu
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zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od
uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o
uložení nedozvedel.
12.2.7 Ak má adresát písomnosti zástupcu s plnomocenstvom pre celý proces obstarania zákazky,
písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomu zástupcovi. Ustanovenia podľa bodov
12.2.5.1 až 12.2.5.3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však adresát písomnosti má osobne
v procese obstarania niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.
12.3 V komunikácii záujemca alebo uchádzač vždy uvedie evidenčné číslo verejnej súťaže: NLZ/ASARI –
1/2013.

13

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

13.1 V prípade potreby vysvetliť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich
vysvetlenie priamo zodpovednú osobu: Mgr. Vladimír Oros, Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04
Bratislava, sp@tatratender.sk.
13.2 Odpoveď na každú včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženú zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 13.1, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty podľa
bodu 20.2.
13.3 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená
v písomnej forme do 8.1.2014.
13.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Tieto
informácie verejný obstarávateľ preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania.

14

OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

14.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Oddiel III.
Príprava ponuky
15

JAZYK PONÚK

15.1 Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky.
15.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov (časť D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV),
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia
byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v obsahu dokumentov predložených v pôvodnom jazyku a ich prekladu do štátneho jazyka,
rozhodujúci bude úradný preklad v štátnom jazyku.

16

ZÁBEZPEKA

16.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

17

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKÁCH

17.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom
znení.
17.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v euro. Celková cena ako aj každá z cenových
položiek musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.
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17.3 Časti ponúk uvádzajúce cenu musia obsahovať jednotkovú cenu každej z položiek uvedených v Časti C.
SPÔSOB URČENIA CENY a celkovú cenu predmetu zákazky, t.j. súčet všetkých položiek, ako aj ďalšie tam
uvedené náležitosti.

18

VYHOTOVENIE PONÚK

18.1 Ponuky musia byť vyhotovené v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod.
18.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponúk, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže
a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené
kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
18.3 Na zabezpečenie ochrany dôverných informácií tvoriacich obsah ponuky, uchádzač predloží okrem
kompletnej ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte Portable Document Format
(.pdf) v takom vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií (napríklad s vynechaným
textom tvoriacim dôverné informácie). Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.

Oddiel IV.
Predkladanie ponúk
19

OZNAČENIE OBALOV PONÚK

19.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Uvedená podmienka sa
vzťahuje aj na samostatné častí ponuky "Kritériá" a "Ostatné".
19.2 Hlavný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
19.2.1
19.2.2
19.2.3

adresu uvedenú v bode 20.1,
adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),
označenie „Verejná súťaž – Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb –
neotvárať“.

19.3 Obal časti ponuky „Ostatné“ musí obsahovať obchodné meno uchádzača a označenie „Verejná súťaž –
Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb – Ostatné“.
19.4 Obal časti ponuky „Kritéria“ musí obsahovať obchodné meno uchádzača a označenie „Verejná súťaž –
Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb – Kritéria“.

20

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

20.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská
republika.
20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 17.1.2014 o 9:30 hod. miestneho času.
20.3 Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2 sa vrátia uchádzačom
neotvorené.

21

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONÚK

21.1 Uchádzači môžu predložené ponuky dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.
21.2 Doplnenie alebo zmenu ponúk je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, doručenej poštou alebo osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou
uchádzača na adresu podľa bodu 20.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 20.2 a na adresu podľa bodu 20.1. Ostatné ustanovenia tohto oddielu sa použijú obdobne.
9
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Oddiel V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22 OTVÁRANIE PONÚK A ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“
22.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť vonkajšieho obalu ponuky a následne
otvorí vonkajší obal ponuky a časť ponuky, označenú ako "Ostatné".
22.2 Otváranie ponúk s časťou ponuky „Ostatné“ sa uskutoční dňa 17.1.2014 o 10:00 hod. miestneho času na
adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.
22.3 Každú otvorenú časť ponuky "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola
predložená ponuka. Po otvorení časti ponuky "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO,
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, to znamená - ak je to potrebné uskutoční sa (i)
vysvetľovanie, prípadne doplnenie tejto časti ponuky potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti, (ii) vysvetľovanie ostatných častí ponuky, (iii) vyhodnotenie splnenia ostatných podmienok súťaže
okrem kritérií, resp. (iv) spočívajúce vo vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
22.4 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ komisiou bude v zmysle § 41 a § 43 ods. 3 ZVO neverejné.

23

POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, VYSVETĽOVANIE A VYHODNOCOVANIE ČASTI PONÚK
„OSTATNÉ“

23.1 Posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné.
23.2 V rámci procesu hodnotenia ponúk komisia najprv posudzuje splnenie požiadaviek
obstarávateľa na uchádzača.

verejného

23.3 Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV bude
založené na posúdení splnenia
23.3.1
23.3.2
23.3.3

podmienok týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 ZVO,
podmienok finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ZVO a
podmienok technickej a odbornej spôsobilosti a zabezpečenia kvality podľa § 28 a nasl. ZVO.

23.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať na základe dokladov
a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV.
23.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
vždy, keď z predložených dokladov nie je komisiou možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky
účasti. Ak ide o doplnenie uchádzačom zapísaným v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné
obstarávanie (ďalej „Zoznam podnikateľov“), doplní tieto doklady spôsobom podľa § 132 ZVO. Ak ide
o doplnenie dokladov podľa § 26 ZVO uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v Zozname podnikateľov alebo
o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi,
pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
23.5.2
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie,
pokiaľ verejný obstarávateľ vo výzve na vysvetlenie alebo doplnenie neurčil dlhšiu lehotu.
23.5.1

23.6 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 33 ZVO a vylúči
z verejnej súťaže uchádzača, ktorý:
23.6.1 nesplnil podmienky účasti,
23.6.2 predložil neplatné doklady,
23.6.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 23.5 vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote alebo
23.6.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
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23.7 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v
ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.
23.8 Komisia ďalej vyhodnocuje časti ponúk „Ostatné“ z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a náležitosti ponuky.
23.9 V prípade nejasností a nejednoznačnosti pri interpretácii ponuky bude uchádzač bezodkladne požiadaný
o predloženie riadneho vysvetlenia svojej ponuky v časti „Ostatné“. V prípade nejasností
a nejednoznačnosti spôsobených zrejmými chybami v písaní a počítaní v texte tejto časti ponuky a
zrejmých matematických chýb, bude uchádzačovi na základe výzvy verejného obstarávateľa umožnené
vysvetliť zistené nejasnosti. Uchádzač svojim vysvetlením nemôže zmeniť svoju ponuku. Uchádzač bude
povinný doručiť vysvetlenie svojej ponuky v časti „Ostatné“ v lehote určenej komisiou alebo v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia dlhšiu lehotu neurčila.
23.10 V prípade matematických chýb bude umožnené uchádzačovi vysvetliť ponuku v nasledovných situáciách:
23.10.1 v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude uchádzač
vyzvaný na potvrdenie platnej sumy,
23.10.2 v prípade rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom jednotiek, bude uchádzač
vyzvaný na potvrdenie správnej celkovej ceny,
23.10.3 v prípade preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, bude uchádzač
vyzvaný na potvrdenie správnej jednotkovej ceny so správnym umiestnením desatinnej čiarky,
23.10.4 v prípade nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie správneho súčtu, resp. medzisúčtu jednotlivých
položiek a pod.
23.11 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak:
23.11.1 Časť ponuky uchádzača „Ostatné“ nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž
a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie.
23.11.2 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZVO v
lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu,
23.11.3 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2
ZVO.

24 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
24.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho
procesu dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného
obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. Po
podpise zmluvy verejný obstarávateľ zašle na zverejnenie Úradu pre verejné obstarávanie kópiu zápisnice
o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kópie ponúk všetkých uchádzačov
doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk, kópiu zápisnice
o vyhodnotení ponúk, kópiu uzavretej zmluvy alebo dodatku.
24.2 Obchodné tajomstvo a informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo
inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ:
24.2.1 uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr.
povinnosť zverejňovať zmluvy podľa osobitného predpisu),
24.2.2 z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné a
24.2.3 uchádzač predloží aj kópiu ponuky v elektronickej forme v takom vyhotovení, ktoré umožní
ochranu dôverných informácii v súlade s bodom 18.3.

11
ASARI s.r.o., Záhradná 8, 080 01 Prešov
Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb

V opačnom prípade verejný obstarávateľ poskytne Úradu na zverejnenie kompletnú ponuku, pričom
verejný obstarávateľ a osoba (uvedená v bode 1 časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV) vykonávajúca pre
verejného obstarávateľa niektoré činnosti spojené s realizáciou postupu zadávania tejto zákazky, budú
vždy zbavení a ochránení pred akoukoľvek potenciálnou ujmou, ktorá im môže byť spôsobená
porušením vyššie opísanej povinnosti uchádzača. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoju
jednoznačnú vôľu byť viazaný týmto ustanovením.
Za dôverné informácie môže uchádzač označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy,
projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové
ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

25 OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“
25.1 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň nasledujúci po dni
ukončenia procesu vyhodnocovania časti ponúk „Ostatné“. To znamená deň nasledujúci po dni:
25.1.1 márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) ZVO
alebo márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) ZVO všetkým
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej
ponuky,
25.1.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) ZVO všetkým
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej
ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu,
25.1.3 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO všetkým
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň
jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d) ZVO,
25.1.4 keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
a) doručenie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 1 ZVO verejnému
obstarávateľovi,
b) ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň
právoplatnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 139 ods. 3 alebo 4
ZVO,
c) ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5 ZVO, ak rada
Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 142 ods. 5 ZVO nerozhodla o tom, že podanie
odvolania má odkladný účinok,
d) uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5 ZVO, ak ide
o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada Úradu pre verejné obstarávanie podľa §
142 ods. 5 ZVO rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.
25.2 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ komisiou bude v zmysle § 43 ods. 3 ZVO neverejné.

26 VYSVETĽOVANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“
26.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní v súlade s bodom 23.10 tejto časti súťažných podkladov.
26.2 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka,
ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a) 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b) 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c) 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.
26.3 Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 3 až 6 ZVO. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia
neurčí dlhšiu lehotu.
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Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po
písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu
za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo
dňa doručenia pozvánky.
26.4 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
26.4.1
26.4.2

26.4.3
26.4.4
26.4.5
26.4.6

Časť ponuky uchádzača „Kritériá“ nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný
zákonný dôvod na vysvetľovanie.
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ na základe
požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZVO v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2
ZVO.
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku
§ 42 ods. 3 ZVO,
uchádzač sa nedostaví po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade
s požiadavkou podľa odseku § 42 ods. 3 ZVO.

Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.
26.5 Komisia akceptuje iba ponuky, ktorých časti „Kritériá“ spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahujú
žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú s nimi v rozpore s týmito požiadavkami. Ostatné ponuky
uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené.

27

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK

27.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v euro. Hodnotené budú ceny bez DPH.

28

HODNOTENIE PONÚK

28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií
na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a spôsobom určeným v časti F.
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK.
28.2 Na stanovenie poradia ponúk bude použitá elektronická aukcia v súlade s ustanoveniami § 43 ZVO
a podmienkami uvedeným v časti H. PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE.

Oddiel VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
29 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA A iNFORMÁCIA O VÝSLEDKU
HODNOTENIA PONÚK

29.1 V prípade ak uchádzač preukazoval splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11
ZVO, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 44
ods. 1 ZVO postupom podľa § 33 ZVO. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vzťahujú
ustanovenia 23.1 až 23.7 tejto časti súťažných podkladov. Ak verejný obstarávateľ neurčí vo výzve dlhšiu
lehotu platí, že lehota na predloženie požadovaných dokladov a/alebo dokumentov je 10 pracovných dní
odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok
účasti.
29.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa
bodu 29.1 vyššie a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača všetkým uchádzačom, ktorých
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ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo
uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo
uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže
byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) ZVO. Dátum odoslania oznámenia o výsledku
vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.

30

UZAVRETIE ZMLUVY

30.1 Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s týmito
súťažnými podkladmi najneskôr do 31.5.2014 V prípade, ak bude uplatnená proti postupu verejného
obstarávateľa žiadosť o nápravu, prípadne námietka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať
zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
30.2 Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie výsledku tohto postupu
obstarávania a jej návrhu Poskytovateľom NFP.
30.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 odsekov 2
až 7 ZVO (ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný). Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu
alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ môže zmluvu uzatvoriť s uchádzačom, ktorý
sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu
alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí
v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy
tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
30.4 Nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené uzatvorením Zmluvy o NFP. Ponuky uchádzačov, ani ich
časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov, ak právne predpisy alebo tieto súťažné podklady
neustanovujú inak.
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ČASŤ B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Pokiaľ sa
v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku
– tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne
opísať predmet zákazky v súlade so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke
rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je vždy doplnený
slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie
plnenie v súlade s ustanovením § 34 ods. 9 ZVO.

1

ZÁKLADNÝ OPIS

Výrobná linka sa skladá zo stroja, ktorým je stacionárny vibračný lis a príslušenstva k tomuto stroju. Bez
príslušenstva k stacionárnemu vibračnému lisu nie je možné vyrábať výrobky z betónu. Preto je nevyhnutné, aby
dodávateľom stroja aj príslušenstva bol jeden dodávateľ, ktorý zabezpečí bezporuchovú komunikáciu medzi
jednotlivými zariadeniami vykonávajúcimi výrobný proces. Výstupom výroby tak bude kvalitný výrobok,
minimalizovanie reklamácií na výrobok a v neposlednom rade spokojnosť zákazníka.

2

POŽADOVANÉ FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE
Logický celok 1 – Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb

P. č.

Stroj/príslušenstvo

počet

Minimálne technické požiadavky
-

1.

Stacionárny
vibračný lis

1 ks

-

2.

Zásobník na čisté
podložky
s automatickým
odoberaním

1 ks

-

3.

Výstupný
automatický pás na
podložky s
výrobkami

Zariadenie na produkciu všetkých
druhov betónových výrobkov, napr.
dlažba, tvárnice, obrubníky, prvky na
komíny atď.
Režim: automatický / poloautomatický
Maximálna výška tvárnic: 330 mm
Minimálna výška výrobku: 40 mm
Maximálna výrobná plocha: 1100 x 520
mm
Rozmer podložky do stroja: 1200 x 550
x 40 mm
Objem zadného zásobníka na betón:
max. 300 l
Inštalovaný výkon: od 7 kW do 15kW
Výrobná kapacita tvárnice: min. 600 ks /
hod
2
Výrobná kapacita dlažby: min. 300 m /
hod.
Automatické odoberanie prázdnych
podložiek
Zásobník na min. 50 a max. 60 kusov
podložiek

1 ks

Automatický odoberací pás v dĺžke do 4
bm
Laserový snímač výšky výrobkov
Možnosť ovládania rýchlosti pásového
pohybu

Všeobecná charakteristika
zariadenia / účel využitia
Požadujeme strojové zariadenie,
ktorým je stacionárny vibračný lis na
výrobu jednovrstvových betónových
elementov
formovaných
v železných formách na výrobných
paletách. Strojové zariadenie musí
byť schopné vyrábať všetky druhy
betónových
výrobkov,
napr.
úsporné
betónové
tvárnice,
betónové
dlažby
v rozličných
rozmeroch, prvky na komíny atď..
Zariadenie
musí
pracovať
v automatickom
alebo
poloautomatickom
režime
s možnosťou nastavenia rozličných
parametrov
v nadväznosti
na
vyrábaný produkt.
Požadujeme zásobník na prázdne
výrobné podložky, ktorý bude
spolupracovať
so
strojovým
zariadením
tak,
že
prázdne
podložky
budú
automaticky
odoberané
zo
zásobníka
do
vibračného
stroja.
Zásobník
požadujeme s kapacitou od 50 do
60 kusov výrobných podložiek.
Požadujeme výstupný pás zo
strojového zariadenia, ktorý bude
slúžiť na odoberanie výrobných
podložiek už s hotovými výrobkami.
Posuvný pás požadujeme vzhľadom
na výrobné priestory v dĺžke
maximálne 4bm. Výstupný pás musí
byť vybavený laserovým snímačom
výšky
výrobkov
a možnosťou
ovládania rýchlosti pohybu pásu.
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4.

Automatický
elevátor hotových
výrobkov

5.

Železná forma do
stroja na úspornú
tvárnicu I.

1 ks

Železná forma do
stroja na úspornú
tvárnicu II.

1 ks

Železná forma do
stroja na úspornú
tvárnicu III.

1 ks

Železná forma do
stroja na stĺpovú
tvárnicu

1 ks

Železná forma do
stroja na výrobu
dlažby

1 ks

6.

7.

8.

9.

-

Plne automatický
Ovládanie rýchlosti pohybu
8 poschodí x 2 podložky
Rozmery poschodí podľa rozmerov
tvárnic

-

Železná forma na úspornú tvárnicu
z tvrdeného materiálu HARDOX (alebo
ekvivalent)
Rozmer: 50 x 12 x 20 cm
Železná forma na úspornú tvárnicu
z tvrdeného materiálu HARDOX (alebo
ekvivalent)
Rozmer: 50 x 20 x 20 cm
Železná forma na úspornú tvárnicu
z tvrdeného materiálu HARDOX (alebo
ekvivalent)
Rozmer: 50 x 30 x 25 cm
Železná forma na stĺpovú tvárnicu
z tvrdeného materiálu HARDOX (alebo
ekvivalent)
Rozmer: 27 x 27 x 20 cm
Železná forma na dlažbu hrúbka 8 cm
z tvrdeného materiálu HARDOX (alebo
ekvivalent)
Rozmer: 20 x 10 x 8 cm a 10 x 10 x 8
cm
Automatická
S podpornou konštrukciou
S vlhkomerom
S predprípravou napájania vody, prísad
do betónu, cementu

1 ks

-

-

-

-

-

10.

11.

Tanierová miešačka

Transportný skip do
miešačky

12.

Zariadenie na
čistenie povrchu
hotových výrobkov

13.

Transportný pás na
hotovú betónovú
zmes do stroja

1 ks

-

Automatický
S podpornou konštrukciou

-

Zariadenie na obrúsenie a očistenie
hotových výrobkov

-

Automatický pás na dopravu hotovej
betónovej zmesi do stroja v dĺžke do 6
bm
Možnosť regulácie rýchlosti pásu

1 ks

1 ks

1 ks

-

Požadujeme
plne
automatický
elevátor hotových výrobkov, ktorý
bude
slúžiť
na
odoberanie
výrobných podložiek s hotovými
výrobkami z pásu. Vzhľadom na
budúcu
produkciu
požadujeme
elevátor s 8 poschodiami x 2
podložkami.
Elevátor
hotových
výrobkov musí byť kompatibilný so
strojovým zariadením a ostatnými
súčasťami výrobnej linky.
Požadujeme formy do strojového
zariadenia na výrobu úsporných
tvárnic v rozmeroch: 50 x 12 x 20
cm, 50 x 20 x 20 cm a 50 x 30 x 25
cm, formy do stroja na výrobu
stĺpových tvárnic v rozmere 27 x 27
x 20 cm a formy na výrobu
betónových dlažieb v rozmeroch 20
x 10 x 8 cm a 10 x 10 x 8 cm.
Všetky formy musia byť železné,
z tvrdeného materiálu HARDOX
(alebo ekvivalent) a to s ohľadom
na našu požiadavku predĺženia
životnosti foriem.

Požadujeme tanierovú miešačku,
ktorá bude plne kompatibilná so
strojovým zariadením vzhľadom na
jeho kapacitu. V nadväznosti na
dosiahnutie požadovanej kvality
výrobkov musí tanierová miešačka
obsahovať vlhkomer pre určenie
momentálnej vlhkosti namiešaného
betónu. Požadujeme predprípravu
napájania vody, prísad do betónu
a cementu.
Požadujeme transportný skip do
miešačky, ktorý bude slúžiť na
navezenie
surovej
zmesi
(kameniva, cementu, atď.) potrebnej
pre výrobu. Transportný skip musí
byť
kompatibilný
s miešačkou
a strojovým zariadením tak, aby
súhrnne spolupracovali, aby jeden
cyklus výroby betónových výrobkov
bol
čo
najrýchlejší
a
najekonomickejší.
Požadujeme
zariadenie
na
obrúsenie a očistenie povrchu
hotových
výrobkov,
ktoré
vychádzajú
zo
strojového
zariadenia. Zariadenie musí byť
schopné hotové výrobky opracovať
do konečnej podoby tak, aby boli
zbavené všetkých ostrých hrán a
nečistôt.
Požadujeme transportný pás na
hotovú betónovú zmes, ktorý bude
slúžiť
na
prepravu
betónu
z miešačky
do
strojového
zariadenia.
Požadujeme
pás
v maximálnej
dĺžke
6bm.
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14.

3
3.1
3.2

4
4.1

5
5.1

6
6.1

7

Výrobné podložky
do stroja

Podložky s okovaním
Rozmer: 1200 x 550 x 40 mm
Počet podložiek v sade – od 600 do
1000 ks

1
sada

Transportný pás musí byť vybavený
možnosťou
regulovať
rýchlosť
pohybu pásu.
Požadujeme výrobné podložky do
strojového zariadenia, na ktoré
budú umiestňované železné formy
pre betónové výrobky. Výrobné
podložky budú vstupovať do
výrobného
procesu,
pre
zabezpečenie ich dlhšej životnosti
požadujeme podložky s okovaním.
Jedna sada msuí obsahovať od 600
do 1000 ks podložiek.

SÚVISIACE SLUŽBY

Súčasťou dodávky tovaru je jeho doprava na miesto plnenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky,
komplexné predvedenie funkčnosti a zaškolenie.
Predávajúci s predmetom plnenia odovzdá kupujúcemu aj dokumentáciu potrebnú na jeho prevádzku
a údržbu.
LEHOTA PLNENIA

Termín dodania predmetu zákazky: do 2 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy.
MIESTO PLNENIA

Priemyselná 505, Kapušany, Slovenská republika.

ZÁRUKA
Záručná doba za dodaný predmet plnenia bude 24 mesiacov a začne plynúť dňom riadneho odovzdania
predmetu plnenia kupujúcemu.

OVEROVANIE

7.1

Uchádzač je na písomné požiadanie verejného obstarávateľa povinný v rámci procesu hodnotenia ponúk
preukázať verejnému obstarávateľovi funkčnosť ponúkaného zariadenia. Po písomnej výzve na overovanie
uchádzač bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi miesto a čas realizácie overovania. Čas bude
stanovený primerane, podľa podmienok potrebných na prípravu overovania, nie však dlhší ako 10 dní od
doručenia výzvy na overovanie. Miesto overovania určí uchádzač čo najbližšie miestu sídla verejného
obstarávateľa.

7.2

Zariadenie, na ktorom sa bude overovanie realizovať, musí byť preukázateľne používané v prevádzke
(nesmie ísť o prototyp, resp. zariadenie používané výrobcom alebo uchádzačom iba na prezentačné
účely). Uchádzač vykoná overovanie za účasti verejného obstarávateľa na vzorkách schválených verejným
obstarávateľom.

7.3

Pokiaľ sa pri overovaní preukázateľne nepotvrdí, že zariadenie ponúkané uchádzačom spĺňa parametre
ním deklarované v jeho ponuke alebo uchádzač odmietne preukázať parametre zariadenia za vyššie
uvedených podmienok, bude ponuka takéhoto uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude
písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej
môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO. O priebehu a výsledku overovania spíše
verejný obstarávateľ zápisnicu, ktorá bude súčasťou dokumentácie o verejnej súťaži.

7.4

Náklady na overovanie znáša uchádzač. Náklady súvisiace s vyslaním svojho zástupcu alebo zástupcov
na miesto overovania znáša verejný obstarávateľ.
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ČASŤ C. SPÔSOB URČENIA CENY
1

Cena za predmet zákazky podľa časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY musí byť stanovená v zmysle zákona NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.

2

Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu predmetu zákazky ako aj jednotkové ceny položiek tak ako sú
uvedené v časti G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR).

3

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú celkovú cenu, ako
aj jednotkové ceny podľa tejto časti v zložení:
a)
b)
c)

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Hodnotená bude cena bez DPH.

4

Ak uchádzač z Európskej únie nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. K takto navrhovanej
zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný obstarávateľ
prijatím jeho ponuky bol povinný zaplatiť podľa § 7a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Hodnotená bude cena bez DPH.

5

Ak ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území Európskej únie a nie je
registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike a vzťahuje sa na neho iný daňový režim, zmluvnú
cenu uvedie v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej zaplatiť DPH a referencie na
príslušnú právnu úpravu (napríklad medzinárodná zmluva a národný vykonávací predpis). Hodnotená bude
cena stanovená súčtom navrhovanej zmluvnej ceny a všetkých daní a platieb, ktoré by verejný obstarávateľ
prijatím jeho ponuky bol povinný zaplatiť.

6

Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením tabuľky „Cenová tabuľka – položkový
rozpočet“, ktorej vzor tvorí obsah časti G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR) týchto súťažných
podkladov. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v bode 4 alebo 5 vyššie, obsah tabuľky
primerane prispôsobí.
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ČASŤ D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44
ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže.
Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať jednoznačnú
informáciu, ktorú podmienku účasti ním uchádzač preukazuje a tiež ako predmetnú podmienku uchádzač
spĺňa. To znamená, že v ňom uchádzač musí uviesť aj informácie požadované verejným obstarávateľom na
splnenie predmetnej podmienky. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom použiť na vypracovanie
čestného vyhlásenia vzor, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
V prípade ak uchádzač na splnenie podmienok § 27 a/alebo § 28 až § 30 ZVO využíva zdroje alebo kapacity inej
osoby, musí túto skutočnosť uviesť v ponuke a zároveň v ponuke predložiť zmluvu podľa § 27 ods. 2 ZVO, resp.
§ 28 ods. 2 ZVO, a to bez ohľadu na to, či na preukázanie splnenia dotknutých podmienok účasti využíva
ustanovenie § 32 ods. 11 ZVO.

1

OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV

1.1.

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 26 ods. 1 ZVO.

1.2.

Uchádzač preukazuje splnenie uvedených podmienok osobného postavenia nasledovnými dokladmi:
1.2.1

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani jeho
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme.

1.2.2

Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, že uchádzač (fyzická
osoba), ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

1.2.3

Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že naňho nebol
vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, podľa zákonov a predpisov
platných v krajine jeho sídla.

1.2.4

Potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine svojho sídla
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (v SR potvrdenie
Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne).

1.2.5

Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že uchádzač
nemá v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

1.2.6

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu
aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní alebo nie je osobou,
1.2.7.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.2.7.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
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1.2.7

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
1.2.7.2.1
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
1.2.7.2.2
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
1.2.7.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.2.8

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej
podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia.

1.2.9

Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo
inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec
nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok: Povinnosť bezvýhradne splniť všetky vyššie uvedené
podmienky osobného postavenia vyplýva priamo zo ZVO. Uvedená skutočnosť odôvodňuje ich potrebu
a primeranosť.
1.3

Spôsob preukázania splnenia podmienok § 26 ods. 1:
1.3.1 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných od 1. júla 2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad
pre verejné obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu)
nemusí vo svojej ponuke nemusí predložiť žiadne doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 ZVO,
1.3.2 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 30.6.2013 2013 (t.j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému Úrad
pre verejné obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej
podobe) nemusí vo svojej ponuke predložiť toto potvrdenie, avšak je potrebné, aby do ponuky
predložil nasledovné doklady (doklad podľa bodu 1.12.2.3 predkladá uchádzač iba v prípade, ak
jeho potvrdenie nepreukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZVO):
1.3.2.1 čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej
podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
1.3.2.2 čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má
zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.3.2.3 čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejným obstarávaní a nie je
osobou,
a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase,
kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
i.
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
ii.
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
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1.3.3

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží na preukázanie podmienok
účasti osobného postavenia doklady uvedené v bode 1.2 tejto časti súťažných podkladov.

1.4

Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.

1.5

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.6

Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

2

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV

Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázania svojho
finančného a ekonomického postavenia. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač
v ponuke nasledovné doklady (môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11
ZVO):
2.2

Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru, prípadne vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky.
Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete
a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru
a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: Stanovenie podmienky vyplýva z potreby aspoň
minimálneho overenia finančnej situácie a spoľahlivosti uchádzača (jeho schopnosti plniť finančné
záväzky). Primeranosť podmienky vyplýva jednak z výšky predpokladanej hodnoty zákazky a tiež
skutočnosti, že jej obsahom je len poskytnutie základných informácii o uchádzačovi.

2.3

3

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť
len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV

Úspešným uchádzačom sa môže stať len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej
technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží uchádzač v ponuke
nasledovné doklady (môžu byť v ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO):
3.1

Opis a fotografie zariadení, ktoré uchádzač ponúka, z ktorých bude možné overiť požadované funkčné
a výkonnostné parametre predmetu zákazky. Uchádzač môže túto podmienku splniť aj predložením
oficiálnych propagačných materiálov vydaných k ponúkanému zariadeniu.
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3.2

Pre zariadenia tvoriace predmet zákazky vyhlásenie zhody (označenie ponúkaného zariadenia značkou
zhody CE), resp. certifikát vydaný autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou, ktoré majú
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami.

3.3

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 ZVO vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde
k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.

4
4.2

INFORMÁCIA O VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRE UCHÁDZAČA
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti požiadať
uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam
všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto
spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých
spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby.
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ČASŤ E. OBCHODNÉ PODMIENKY
1

PODMIENKY UZATVORENIA ZMLUVY

1.1

S víťazným uchádzačom bude na dodanie predmetu zákazky uzavretá kúpna zmluva uvedená v bode 5.1
Časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV za podmienok uvedených nižšie.

1.2

Uchádzač predloží v ponuke pre každú ponúkanú Časť predmetu zákazky návrh zmluvy vypracovaný
v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Uchádzač je povinný použiť vzor Zmluvy uvedený v bode 2 tejto
časti súťažných podkladov. Uchádzač môže len doplniť, nie zmeniť text uvedený nižšie. Ak uchádzač
predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch,
bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky
z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138
ods. 2 písm. e) ZVO.

1.3

Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný podlieha schváleniu
Poskytovateľa NFP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo požadovať od víťazného uchádzača
vykonanie čiastkových obsahových zmien v návrhu Zmluvy. Požadované zmeny nebudú meniť
podmienky súťaže a nebudú znamenať porušenie princípov ZVO.

2

VZOR ZMLUVY

KÚPNA ZMLUVA č. ............../2013
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len
„Zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
ASARI s.r.o.
Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „kupujúci“)

Záhradná 8, 080 01 Prešov
Ján Krihovský, konateľ
46799095
2023587346
SK2023587346
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5032477359/0900

a
.................................. [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti]
Adresa organizácie:
.................................. [doplní uchádzač]
Krajina:
.................................. [doplní uchádzač]
Zastúpená:
.................................. [doplní uchádzač]
IČO:
.................................. [doplní uchádzač]
DIČ:
.................................. [doplní uchádzač]
IČ DPH:
.................................. [doplní uchádzač]
Bankové spojenie:
.................................. [doplní uchádzač]
Číslo účtu:
.................................. [doplní uchádzač]
E-mail:
.................................. [doplní uchádzač]
Tel.:
.................................. [doplní uchádzač]
Fax:
.................................. [doplní uchádzač]
Internetová adresa:
.................................. [doplní uchádzač]
(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)
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Čl. II.
Úvodné ustanovenia
1.1

1.2

Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom
znení (ďalej „ZVO“), na obstaranie nadlimitnej zákazky Technológia na výrobu betónových tvárnic a
dlažieb.
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému
obstarávateľovi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zastúpeným Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou (ďalej „Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt Technológia na výrobu betónových tvárnic a
dlažieb (ďalej „Projekt“).
Čl. III.
Predmet zmluvy

2.1

2.2
2.3

Predmetom Zmluvy bude dodávka Technológie na výrobu betónových tvárnic a dlažieb [Uchádzač
uvedie príslušné ním ponúkané zariadenie, vrátane presnej identifikácie odkazom na značku, výrobcu
model, typ atď.] (ďalej len „zariadenie“ alebo „tovar“) vrátane jej dopravy na miesto inštalácie (vrátane
potrebného poistenia), inštalácie, uvedenia do prevádzky na mieste plnenia a základného zaškolenia
obsluhy verejného obstarávateľa a predvedenie funkčnosti zariadenia (ďalej tiež len „predmet plnenia“)
predávajúcim, prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny kupujúcim. Ak si
inštalácia zariadenia a jeho uvedenie do prevádzky vyžaduje servisného technika, potom tieto služby
musia byť súčasťou dodávky predmetu plnenia. Predávajúci s predmetom plnenia odovzdá kupujúcemu aj
dokumentáciu potrebnú na jeho prevádzku a údržbu.
Podrobná špecifikácia zariadenia tvorí prílohu tejto Zmluvy.
V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného
vlastníctva predávajúceho alebo tretej osoby, predávajúci zabezpečí, že kupujúci nadobudnutím
vlastníctva k predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za
používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu plnenia.
Čl. IV.
Cena a platobné podmienky

3.1

Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia zmluvnú cenu (ďalej „zmluvná cena“):

Č.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Názov položky
Stacionárny vibračný lis
Zásobník na čisté podložky s automatickým
odoberaním
Výstupný automatický pás na podložky s
výrobkami
Automatický elevátor hotových výrobkov
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu I.
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu II.
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu III.
Železná forma do stroja na stĺpovú tvárnicu
Železná forma do stroja na výrobu dlažby
Tanierová miešačka
Transportný skip do miešačky
Zariadenie na čistenie povrchu hotových
výrobkov
Transportný pás na hotovú betónovú zmes do
stroja
Výrobné podložky do stroja

14
Cena celkom

Množstvo

Cena bez
DPH

Výška DPH
(sadzba 20
%)

Cena s DPH

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
-
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Tento rozpočet je vo formáte MS EXCEL na CD nosiči prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade akejkoľvek
zmeny tohto rozpočtu sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne odovzdať Kupujúcemu jeho aktuálnu verziu
vo formáte MS EXCEL na CD nosiči.
Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny.
Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za dodanie predmetu plnenia špecifikovaného v článku III. tejto Zmluvy
vznikne predávajúcemu jeho riadnym dodaním a poskytnutím súvisiacich služieb, a to v súlade
s podmienkami stanovenými touto Zmluvou.
Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry budú dodacie listy a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu plnenia podpísané zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru
minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim.
Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. Peňažný záväzok
kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu
v prospech účtu predávajúceho.
Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
-

-

obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
poradové číslo faktúry,
dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia
faktúry,
dátum vyhotovenia faktúry,
množstvo a druh dodaného tovaru – vrátane presného názvu technológie v súlade s rozpočtom
a výrobného čísla technológie,
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH
z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych
predpisov, ktoré to odôvodňujú,
výšku dane spolu v mene EUR,
celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
číslo a názov zmluvy,
názov Projektu ŠF Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb a kód ITMS Projektu ( bude
doplnené po podpise Zmluvy o NFP),
kód klasifikácie produkcie (CPV): 42636000-3 Lisy
Čl. V.
Miesto plnenia

5.1

ASARI s.r.o., Priemyselná 505, Kapušany, Slovenská republika.
Čl. VI.
Termín plnenia

6.1

Predmet plnenia musí byť riadne dodaný najneskôr do 2 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy.
Čl. VII.
Záručná doba

7.1

Záručná doba za dodané zariadenie bude 24 mesiacov a začne plynúť dňom riadneho odovzdania
predmetu plnenia kupujúcemu.
Čl. VIII.
Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody

8.1

Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia (vrátane jeho inštalácie a uvedenia do
prevádzky) má kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
Omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
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8.2

Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku
z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. IX
Odstúpenie od Zmluvy

9.1

9.2
9.3

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predávajúci podstatné poruší zmluvné
povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto časti zmluvy,
najmä neodovzdanie predmetu Zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne, včas a v kvalite podľa
dohodnutých podmienok.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v zmysle
zmluvne dohodnutých platobných podmienok.
Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným
účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Čl. X
Osobitné podmienky

10.1 Prílohou č. 3 tejto Zmluvy Kupujúcim schválený je záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú
podieľať na realizácii predmetu plnenia.
10.2 V prípade, ak má počas plnenia zmluvy Predávajúci záujem zmeniť svojich subdodávateľov, je povinný
rešpektovať nasledovné pravidlá:
a)
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO,
b)
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ,
10.3 Zmenu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením Predávajúceho, že tento spĺňa podmienky § 26 ods. 1
ZVO a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr 3 pracovné
dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť ak nie sú splnené
podmienky uvedené v bode 11.2 tejto Zmluvy.
10.4 Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých kupujúcemu na základe
Zmluvy o NFP, bude predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami
v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a)
b)
c)
d)
e)

11.1

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby.
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Európskej únie.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými
stranami.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na inú osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba
a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci dostane tri vyhotovenia Zmluvy
a predávajúci dostane jedno vyhotovenie.
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej Zmluvy o NFP medzi
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra,
a príjemcom pomoci, ktorým je Kupujúci, a to na základe jeho Žiadosti o poskytnutie nenávratného
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finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP Kód KaHR-111DM-1301.
Kupujúci je povinný Predávajúceho o uzavretí Zmluvy o NFP okamžite písomne informovať. Pokiaľ je
Kupujúci v omeškaní so splnením tejto podmienky, neplynie Predávajúcemu lehota na plnenie zmluvy
podľa ustanovenia bodu 6.1 tejto Zmluvy.

Za kupujúceho
V Prešove dňa ......................

.....................................................
ASARI s.r.o.
Ján Krihovský, konateľ

Za predávajúceho
V ............................ dňa .............................

.................................................................
[uchádzač doplní obchodné meno a meno a priezvisko štatutára]

Prílohy: č. 1 - Špecifikácia predmetu plnenia [uchádzač predloží špecifikáciu podľa časti B. súťažných podkladov]
č. 2 – Položkový rozpočet predmetu plnenia (formát MS EXCEL)
č. 3 – Zoznam subdodávateľov
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ČASŤ F. KRITÉRIA HODNOTENIA PONÚK
1

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky.

2

Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa
umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.

3

Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu predmetu
zákazky.
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ČASŤ G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR)
Cenová tabuľka – položkový rozpočet
Č.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Názov položky
Stacionárny vibračný lis
Zásobník na čisté podložky s automatickým
odoberaním
Výstupný automatický pás na podložky s
výrobkami
Automatický elevátor hotových výrobkov
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu I.
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu II.
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu III.
Železná forma do stroja na stĺpovú tvárnicu
Železná forma do stroja na výrobu dlažby
Tanierová miešačka
Transportný skip do miešačky
Zariadenie na čistenie povrchu hotových
výrobkov
Transportný pás na hotovú betónovú zmes do
stroja
Výrobné podložky do stroja

14
Cena celkom

Množstvo

Cena bez
DPH

Výška DPH
(sadzba 20
%)

Cena s DPH

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
-

Cenovú tabuľku – položkový rozpočet uchádzač predloží aj vo formáte .xls v súlade s bodom 8.3.1.3 Časti A.
Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.
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ČASŤ H. PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených
smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré
sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne
skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1

Elektronická aukcia (ďalej len „aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces,
ktorý využíva elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 ZVO na predkladanie nových cien
upravených smerom nadol.

1.2

Účelom aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.

1.3

Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky Technológia na výrobu betónových
tvárnic a dlažieb, podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Predmetom elektronickej aukcie budú jednotlivé položky tvoriace predmet zákazky, ktoré vychádzajú zo
špecifikácie predmetu zákazky, uvedené v súťažných podkladoch v časti bode 2.2 Časti A. POKYNY PRE
UCHÁDZAČOV a Časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Zoznam položiek pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Stacionárny vibračný lis
Zásobník na čisté podložky s automatickým odoberaním
Výstupný automatický pás na podložky s výrobkami
Automatický elevátor hotových výrobkov
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu I.
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu II.
Železná forma do stroja na úspornú tvárnicu III.
Železná forma do stroja na stĺpovú tvárnicu
Železná forma do stroja na výrobu dlažby
Tanierová miešačka
Transportný skip do miešačky
Zariadenie na čistenie povrchu hotových výrobkov
Transportný pás na hotovú betónovú zmes do stroja
Výrobné podložky do stroja

1.4

Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom elektronickej aukcie je cena za celý predmet
zákazky. Hodnotená bude konečná cena vymedzená v bode 3 Časti C. SPÔSOB URČENIA CENY.
V Prípade, ak bude z ponuky uchádzača zrejmé, že ním ponúkaná cena nie je konečná alebo o tom, či je
konečná vznikne na strane verejného obstarávateľa pochybnosť, použije verejný obstarávateľ na
vyriešenie tohto nedostatku inštitút vysvetľovania ponúk v súlade s ustanoveniami bodov 26.2 a 26.4 Časti
A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV.

1.5

Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line aukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Kontaktnou osobou pre aukciu na strane verejného
obstarávateľa
a
administrátorom
aukcie
je
Mgr.
Vladimír
Oros,
e-mailová
adresa:
eva.jurisova@tatratender.sk.

2
2.1

PRIEBEH AUKCIE
V priebehu aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť
v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky
a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača. Oznamované budú aj údaje o
začiatku a ukončovaní elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia aukcie.
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2.2

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli
vylúčené.

2.3

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny
uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.

2.4

Verejný obstarávateľ skončí elektronickú aukciu,
2.4.1

2.4.2

ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky
týkajúce sa minimálnych rozdielov,
ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce
sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii
lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než
dve minúty.

2.5

Uchádzači sa budú aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej
ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v aukcii. Na túto e-mailovú adresu im
bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v aukcii. Okrem e-mailovej adresy uvedie
uchádzač v ponuke aj kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje.

2.6

Vo výzve na účasť v aukcii budú okrem dátumu a času začatia aukcie a spôsobu ukončenia aukcie
uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača k používanému
elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „.pdf“ dokument, ktorý obsahuje
prihlasovacie meno, heslo a odkaz na internetovú adresu aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa
otvorí prihlasovacie okno do aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len
obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v aukcii je
tiež upozornenie na pravidlá aukcie a na podmienky technického pripojenia.

2.7

Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh aukcie sú uložené na adrese:
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title. Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si
preštudovať pravidlá e- aukcie, prípadne oboznámiť sa s priebehom aukcie aj prostredníctvom
inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.

2.8

V priebehu konania aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom svoje zadané ceny
upravovať v stanovených položkách smerom dole v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny
jedného kroku je nastavené nasledovne: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 100 eur.

2.9

Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú
uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie. Zúčastneným uchádzačom odporúčame
skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované
technické podmienky:
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6

3

pripojenie na internet,
rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x,
Chrome 7.x a vyššie,
internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so
serverom,
povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov.

ĎALŠIE UPOZORNENIA PRE ÚČASŤ V AUKCII
3.1 Počas aukcie je potrebné sa riadiť serverovým časom zobrazenom v aukčnom prostredí. Pri zadávaní
novej ceny v posledných sekundách pred ukončením elektronickej aukcie odporúčame uchádzačom zvážiť
rýchlosť ich pripojenia k internetu tak, aby ich cena mohla byť zaevidovaná ešte pred ukončením aukcie.
V čase ukončenia aukcie zobrazená najnižšia cena je cena informatívna, pretože systém môže ešte
spracovávať ponuky, ktoré boli zadané v posledných zlomkoch sekúnd pred ukončením aukcie.
3.2 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku
siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo
po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel.
O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.
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3.3 Na ceny aktualizované v e- aukcii sa vzťahujú ustanovenia bodov 26.2 až 26.4 Časti A. Pokyny pre
uchádzačov o mimoriadne nízkej ponuke. V prípade ak bude uchádzač, ktorý predloží v e- aukcii najnižšiu
cenu z verejnej súťaže z dôvodu predloženia mimoriadnej nízkej ponuky z verejnej súťaže vylúčený, stáva
sa úspešným druhý uchádzač v poradí.
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PRÍLOHA: NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA (VZOR)
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
1. Obchodné meno uchádzača:
2. Adresa alebo sídlo uchádzača:
3. Predmet zákazky: Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb
Názov kritéria
Najnižšia cena

Merná jednotka
Celková cena v EUR bez DPH

Návrh uchádzača
doplniť

Dátum:

.......................................................
pečiatka, meno a podpis uchádzača

33
ASARI s.r.o., Záhradná 8, 080 01 Prešov
Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Technológia na výrobu betónových tvárnic a dlažieb

PRÍLOHA Č.2:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE V ZMYSLE § 32 ODS. 11 ZVO (VZOR)*

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý
predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom ASARI s.r.o., Záhradná 8, 080 01
Prešov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu Technológia na výrobu betónových
tvárnic a dlažieb (ďalej len „predmet zákazky“) vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] pod
číslom [doplniť číslo oznámenia z Vestníka], týmto

čestne vyhlasujem,
že podmienku účasti [doplniť celý text príslušnej podmienky účasti] spĺňam v čase predloženia ponuky.
[Z uchádzačom predloženého čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa predmetnú
podmienku účasti stanovenú verejným obstarávateľom (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu predkladania
ponuky. Pokiaľ príslušná podmienka účasti má stanovenú aj minimálnu úroveň štandardu, uchádzač do čestného
vyhlásenia doplní aj odsek obsahujúci informácie o tom ako spĺňa predmetnú podmienku účasti a verejným
obstarávateľom, požadované doklady potvrdzujúce tieto informácie predloží iba úspešný uchádzač alebo
uchádzači v súlade s ustanovením § 44 ods. 1 ZVO:]
Splnenie požadovanej minimálnej úrovne štandardu preukážem nasledovne: [doplniť spôsob splnenia podmienky
účasti].
Zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak bude splnená podmienka podľa § 44 ods. 1 ZVO, predložím verejnému
obstarávateľovi v súlade s týmto ustanovením doklady preukazujúce splnenie tejto podmienky účasti v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Toto čestné vyhlásenie vydávam s vedomím, že všetky doklady, ktorými preukazujem splnenie podmienok účasti
musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa predkladám ponuku do verejnej súťaže. To platí aj pre doklady,
ktoré budú predkladané v zmysle § 44 ods. 1 v nadväznosti na toto čestné vyhlásenie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis]

* Pokiaľ uchádzač čestným vyhlásením chce preukázať splnenie viacerých podmienok účastí, predloží čestné
vyhlásenie podľa tohto vzoru osobitne za každú jednotlivú podmienku účasti.
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