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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1.1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA 
1.1.1 Názov organizácie: OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o.  
1.1.2 Sídlo organizácie: Dukelská 19, 085 01  Bardejov 
1.1.3 IČO:   36 458 503 
1.1.4 Kontaktné osoby:  Ing. Viliam Kohút – riaditeľ pre ekonomiku, Ing. Ľubica Tomášová 
1.1.5 Telefón:  +42154  488 0615 
1.1.6 Mobil:   +421907 910 242 
1.1.7 e-mail   kohut@obuvspecial.sk 

 

1.2 PREDMET ZÁKAZKY  

             Názov predmetu zákazky: „Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií – zvýšenie 
konkurencieschopnosti spolo čnosti OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o.“ 

1.2.1 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 685 187,00 €  

1.2.2 Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – nákup a inštalácia nových výrobných technológií pre spoločnosť 
OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o.  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane vypracovaných 
technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov v E, príloha č. 3 (Technické požiadavky, 
Rozpočet – Výkaz výmer) 

1.2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet – hlavný slovník  :  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42715000-1, 42700000-3 
Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne   
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO 45311000-0;) 
Číselný kód  Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – 45300); 

             Číselný kód  štatistickej klasifikácie produktových činností (KP) – 503.5.45 
 

1.3 KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY  

1.3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  

1.3.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka  vylúčená. 
 
1.4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

            Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja /ERDF/ 
prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ( ďalej len OP KaHR) 
a rozpočtu spoločnosti na základe faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti 
faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

1.5 ZMLUVA    

1.5.1 Výsledkom podlimitnej zákazky bude Kúpna zmluva („ďalej len KZ alebo zmluva“) uzavretá v zmysle 
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky, 
ktorý je podrobne vymedzený v časti D. Opis predmetu zákazky.   

             Návrh Kúpnej zmluvy sa nachádza v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vyplnený návrh zmluvy vrátane 
príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade podľa bodu 1.5.2 
časti A týchto súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie 
na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. s výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra 
alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená 
k tomuto úkonu.  
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1.5.2 Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v časti G súťažných 
podkladov, sú pre uchádzača záväzné a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v zmluve ich 
musia v danom rozsahu obsahovať.  

1.5.3 Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie 
byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

 
1.6 MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY  

1.6.1 Miesto plnenia zákazky:   mesto Bardejov, Prešovský kraj, okres Bardejov 
 
1.6.2 Predpokladaná dĺžka trvania Kúpnej zmluvy na nákup predmetu obstarávania: do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 
 
1.7 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ 

1.7.1 Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu 
a predložila ponuku. 

1.7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 
zadávania zákazky nemôže zúčastniť. 
 

1.8 PREDLOŽENIE PONUKY 

1.8.1 Uchádzač vloží kompletnú ponuku (pozostávajúcu z časti „Ostatné“ a časti „Kritériá“) do samostatnej 
nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti 
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 4.1 pričom v zmysle § 39 ods. 
ZoVO v nadväznosti na § 100 ods. 1 písm. f) bod 1. ZoVO sa ponuka 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“.  

 
1.8.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: doklady a dokumenty 

požadované v oznámení a podľa týchto súťažných podkladov. 

1.8.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. 

1.8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1. verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

1.8.5 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 4.2.2 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

1.8.6 Verejný obstarávateľ odporúča predloženie ponuky vo formáte „.pdf“ na CD/DVD nosiči a tieto 
dokumenty by nemali obsahovať dôverné informácie a osobné údaje (v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov), nakoľko tieto dokumenty bude potrebné zverejniť v zmysle § 9 ods. 7 ZoVO 
v CRDVO. Verejný obstarávateľ odporúča predložiť ponuku v elektronickej podobe, rozdelenú v zmysle 
bodu 16. súťažných podkladov na jednotlivé časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a ako „Ostatné“ a tak 
aj na pamäťové média predložiť v tej ktorej obálke ponuky. Podrobný rozpočet ponuky predkladá 
uchádzač vo formáte MS Excel. 
 

1.9 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

1.9.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

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

 
1.10 PLATNOSŤ PONUKY/ LEHOTA  VIAZANOSTI  PONÚK 

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do  31.12.2014. 
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1.10.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach 
pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie 
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

1.10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.2. 
 

1.11 NÁKLADY NA PONUKU  

1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi.  

1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie vo verejnom obstarávaní. 

1.11.3 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 
 
1.12    ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY   
 
1.12.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie 
           predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti.  
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvet ľovanie 

 
2.1 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATE ĽOM A UCHÁDZAČMI 

2.1.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom 
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať  písomnou formou v štátnom (slovenskom) alebo českom jazyku, 
spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 

2.1.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, 
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami tak, aby písomná forma 
dorozumievania bola doručená v zákonom alebo verejným obstarávateľom určených lehotách 
pre konkrétny úkon.  

2.1.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej 
v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. Pre komunikáciu platí § 16 ZoVO. 

 

2.1.4 Záujemcovia môžu komunikovať s verejným obstarávateľom vrátane žiadosti o vysvetlenie, len písomne 
(v listinnej forme) a to prostredníctvom pošty, faxom alebo v elektronickej podobe (mailom). Ak bude 
žiadosť doručená na inú adresu, ako na adresu uvedené v bodoch 2.1.4.1, bude sa na ňu prihliadať, ako 
by nebola doručená a nebude riešená.  

2.1.4.1 Verejný obstarávateľ: 

           OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o. 

             Dukelská 19 

             085 01  Bardejov, 

             kontaktná osoba: Ing. Viliam Kohút – riaditeľ pre ekonomiku ( tel.: +42154 4880615, 

             email: kohut@obuvspecial.sk )  

2.1.5 Súťažné podklady si budú môcť záujemcovia vyzdvihnúť na adrese (viď bod 2.1.4.1) od 8:00 do 11:30 
v pracovné dni. 
.
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2.2 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  

2.2.1 V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie.  

2.2.2 Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle § 38 a § 100 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti 
o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom. Za včas doručenú požiadavku záujemcu 
o vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, sa považuje požiadavka zaslaná verejnému obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk u verejného obstarávateľa, na adrese uvedenej v bode 
2.1.4. 

2.2.3 Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie  nebude zaslaná v lehote podľa bodu 2.2.2 tejto časti súťažných 
podkladov, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných 
podkladov neodpovedať. 

2.2.4 Verejný obstarávateľ má, v zmysle § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, právo vo výnimočných 
prípadoch doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Takéto doplňujúce informácie budú 
oznámené všetkým záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

. 
2.3 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY  

2.3.1 Obhliadka nie je potrebná. 
 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

 
3.1 JAZYK PONUKY  

3.1.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom( t.j. ďalej 
v slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku.  

3.1.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR alebo ČR, musí ponuku (vrátane dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti) predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne doložiť preklad 
do štátneho jazyka. Ak sa u dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  

3.1.3 Návrh zmluvy všetkých uchádzačov musí byť predložený v slovenskom jazyku a vypracovaný v zmysle 
právnych úprav platných v Slovenskej republike /napr. Obchodný zákonník SR, atď./ (v zmysle prílohy 
č.2 súťažných podkladov). 

 
3.2 OBSAH PONUKY  

3.2     Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala dve samostatné časti, 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".   

3.2.1     Časť 1 s označením „Ostatné“  

3.2.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-
mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj  kompletný  samostatný zoznam členov 
skupiny dodávateľov s uvedením ich názvu – obchodného mena a adresy sídla/miesta podnikania 
a určenie člena skupiny, ktorý bude určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny 
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Určenie 
tohto člena sa vyžaduje predložiť vo forme  dokladu – plnej moci, ktorý bude podpísaný všetkými členmi 
skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál. 

3.2.1.2 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľom; citované 
vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
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skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny, 

3.2.1.3 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž 
a podľa časti súťažných podkladov B Podmienky účasti uchádzačov, 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 podpísané 
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

3.2.1.4 Doklady uvedené v časti E znenia súťažných podkladov Technické požiadavky, na základe ktorých je 
možné vyhodnotiť požiadavky na predmet zákazky: „Zavádzanie inovatívnych a vyspelých 
technológií – zvýšenie konkurencieschopnosti spolo čnosti OBUV – ŠPECIÁL, spol. s .r.o.“ . 

3.2.1.5 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke 
s podpisom uchádzača, (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom) 
alebo osoby oprávnenej  konať v danej veci za člena skupiny, (oprávnená osoba preukazuje svoje 
oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), 

3.2.1.6 Uchádzači sa budú zú častňovať elektronickej aukcie  (ďalej len „e – aukcie“), preto je potrebné, aby 
vo svojej ponuke uviedli e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v e – aukcii. 

 

3.2.2     Časť 2 s označením „Kritériá“  

3.2.2.1 Návrh na plnenie jednotlivých kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť vypracovaný v požadovanom 
rozsahu na osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov. Údaje uvedené v osobitnom 
dokumente – návrh na plnenie kritérií, musia byť totožné s údajmi uvedenými v ponuke a v návrhu 
zmluvy. V prípade rozdielnych údajov, uvedených v návrhu na plnenie kritérií (dokument podľa prílohy 
č. 1 týchto súťažných podkladov), v ponuke a v návrhu zmluvy, pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií 
určených na vyhodnocovanie ponúk, sa budú vyhodnocovať údaje, uvádzané v ponuke a v návrhu 
zmluvy, a nie údaje uvádzané v osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1. 

3.2.2.2 Súčasťou ponuky musí byť aj vyplnený a ocenený Rozpočet v zmysle prílohy č.3 súťažných podkladov, 
ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 
záväzkových vzťahoch a ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou. V ocenenom Rozpočte uviesť 
jednotkové ceny v € na 2 desatinné miesta a s výslednými cenami zaokrúhlenými príkazom round tiež na 
2 desatinné miesta, resp. nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta, je potrebné 
predložiť v ponuke aj v elektronickej forme napr. na CD alebo DVD, v prevedení programu Excel. 
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Rozpočtu (jednotkovou cenou rovnou alebo vyššou ako 0,00 
€), jednotlivé položky nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek pozmeňovať Rozpočet, okrem prípadného 
zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, 
materiálu a pod. V prípade odkazu na konkrétneho výrobcu v položke, je možné naceniť ekvivalent, ale 
je nutné predložiť doklad, že daná položka je kvalitatívne na rovnakej alebo vyššej úrovni. 

V prípade zistenia nezrovnalostí v Rozpočte s PD uchádzač ocení súvisiace položky Rozpočtu tak, že 
jednotkové ceny budú zohľadňovať dodávku tovarov na úspešnú realizáciu zavádzania inovatívnych 
a vyspelých technológií - predmetu zákazky; zároveň zistené nezrovnalosti uvedie v poznámke 
pod oceneným Rozpočtom. Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, aby vypĺňali obdŕžanú prílohu č.3 
súťažných podkladov a nie inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami, a aby nezasahovali do 
iných buniek (okrem už vyššie uvedeného), čím predídu súčtovým a ďalším chybám v predloženej 
ponuke.  

V cene jednotlivých tovarov musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s úspešným odovzdaním 
predmetu zákazky objednávateľovi. Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% 
a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Rozpočtu. 

3.2.2.3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného 
obstarávateľa týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných 
podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov 
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musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci 
za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať. Oprávnenie na podpísanie zmluvy 
bude kontrolované napr. s výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným 
dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.  

Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie ku KZ, v zmysle bodu G ods. 4 súťažných podkladov. 

 
3.3 Zábezpeka 

3.3.1    Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje 
         
 

 
3.4 MENA A CENY UVÁDZANÉ V  PONUKE 

3.4.1 Navrhovaná zmluvná cena 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 v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 

3.4.2 Cenu – návrh na plnenie kritérií, uchádzač uvedie v prílohe č. 1 ako celkovú cenu za dodanie predmetu 
zákazky. Navrhovaná zmluvná cena je pevnou cenou a musí obsahovať cenu za celý požadovaný 
predmet obstarávania, súčet/sumár všetkých položiek podrobného rozpočtu a výkazu výmer 
predloženého v prílohe č. 3 súťažných podkladov,  D Opis predmetu obstarávania a E Technické 
požiadavky. 

3.4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

1. navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, 
2. sadzba DPH a výška DPH, 
3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

3.4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom  DPH, upozorní aj slovne („Nie sme platcom DPH“). 

 
3.5 VYHOTOVENIE PONUKY 

3.5.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom 
s nezmazateľným atramentom a pod. 

3.5.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť 
v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov 
(v zmysle bodu 3.2 toto platí len pre originálne vyhotovenie ponuky). 

3.5.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. vyhlásenia, prílohy, návrh zmluvy a pod.) musia byť 
podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.  

3.5.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje knižná väzba, hrebeňová väzba 
doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo 
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený 
pečiatkou záujemcu. Ďalej verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby všetky listy ponuky boli 
očíslované, a aby ponuka bola nerozoberateľne zviazaná. Vo vlastnom záujme uchádzačov 
požadujeme, aby každý list ponuky bol podpísaný alebo parafovaný osobou oprávnenou konať v mene 
záujemcu a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie 
s abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných 
uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

3.5.5 Verejný obstarávateľ požaduje okrem predloženia ponuky v origináli súčasne predloženie kópie ponuky 
na elektronickom nosiči v zmysle a rozsahu podľa Usmernenia k zasielaniu dokumentácie z verejného 
obstarávania vydaného Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke 
http://www.uvo.gov.sk/domov sekcia Metodika. Kópia ponuky na elektronickom nosiči bude 
uchádzačom predložená vo formáte PDF vo verzii po označení obchodného tajomstva a dôverných 
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informácií v dokumentoch ponuky. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať 
osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je 
potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať (napr. začierniť) v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Podrobný rozpočet ponuky predkladá uchádzač vo formáte MS Excel, rovnako ako aj každú 
prípadnú ďalšiu zmenu tohto rozpočtu.  

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 
4.1 OZNAČENIE OBALOV PONÚK 
4.1.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
4.1.2.1 Adresu uvedenú v bode 4.2.1, 
4.1.2.2 Identifikačné údaje uchádzača obchodné meno a sídlo uchádzača (v prípade predkladania ponuky 

skupinou dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra 
skupiny, splnomocneného člena), 

4.1.2.3 Označenie „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, 
4.1.2.4 Označenie heslom: Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií – zvýšenie konkurencieschopnosti 

spoločnosti OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r. o.“ 
 
4.2 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

4.2.1 Ponuky je potrebné doru čiť na adresu: 
          OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 
            Dukelská 19 
            085 01  Bardejov, 
            kontaktná osoba: Ing. Viliam Kohút – riaditeľ pre ekonomiku ( tel.: +42154 4880615, 
            email: kohut@obuvspecial.sk )  

 
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23.4.2014 o 11:00 hod.  
4.2.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2 sa vráti 

uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania v tejto zákazke. 
             Lehota na predkladanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uplynie 23.4.2014 o 11:00 hod. 
4.2.4 Ak vonkajšia obálka/obal ponuky nebude zalepený a označený tak, ako je to uvedené v bode. 4.1 
            verejný obstarávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne doručenie alebo za predčasné 
            otvorenie obálky/obalu s ponukou. 
 
4.3 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  

4.3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať najneskôr do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. 

4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom 
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2  a na adresu podľa bodu 4.2.1. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
5.1 OTVÁRANIE OBÁLOK S  PONUKAMI  

5.1.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 23.04.2014 o 14:00 hod. na adrese 
 
           OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 
            Dukelská 19 
            085 01  Bardejov 
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5.1.2 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti 
ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. 

5.1.3 Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční, za splnenia podmienok uvedených v § 41 
ods. 1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť jednotlivých doručených ponúk v lehote na 
predkladanie ponúk a následne ich postupne otvorí v poradí, v akom boli predložené, vrátane otvorenia 
častí „Ostatné“. Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie časti ponuky „Ostatné“ je neverejné v zmysle 
§ 100 ods. 1 písm. f) bod 1. v nadväznosti na § 41 ods. 1 a ods. 4 ZoVO. Komisia každú otvorenú časť 
ponuky označenú ako „Ostatné“ označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.  

5.1.4 Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“ je neverejné vzhľadom na nasledujúcu e-aukciu. Verejný 
obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom termín otvárania ponúk časti „Kritéria“ v nadväznosti na 
lehoty určené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

5.1.5 Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“, za splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO, 
vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to v mieste a v čase, ktoré verejný 
obstarávateľ oznámi uchádzačom v zmysle § 41 ods. 3 ZoVO. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním 
časti ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň 5 pracovných dní.  

 
5.2 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

5.2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytnúť 
alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 
5.2.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 
Z. z. 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.). 

 
5.2.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 

uchádzačov. 
 
5.2.4 Uchádzač a záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 

byť postupom obstarávateľa dotknuté, môže využiť revízne postupy podľa zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
5.3         PRESKÚMANIE PONÚK  

 
5.3.1 Verejný obstarávateľ zriadi komisiu na otváranie ponúk v zmysle § 41, § 100 ods. 1 písm. g) v 

nadväznosti na § 42 a § 40 ZoVO. Pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40 ZoVO. 
 
5.3.2    Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

a) boli doručené v lehote predkladania ponúk, 
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.2 a 4.1 
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže 

a v týchto súťažných podkladoch. 

5.3.3   Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a v týchto 
súťažných podkladoch. Uchádzači, ktorých ponuky sú v rozpore s vyššie uvedeným budú vylúčení. 

5.3.4     Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu 
ich vylúčenia. 

 
5.3.5 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

5.3.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  B. posudzuje verejný obstarávateľ 
splnením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk 
a súťažnými podkladmi predložením časti ponuky označenej ako „Ostatné“. 
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5.3.5.2 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich 
spoločníkov. 

5.3.5.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť 
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo 
požadované doplnenie predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 
ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie 
prostredníctvom poštovej prepravy alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, 
pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

5.3.5.4 Verejný obstarávateľ  vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do piatich 
pracovných dní alebo, 
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

5.3.5.5  Neplatnými dokladmi sú doklady, 
a) ktorým uplynula lehota platnosti, 
b) ktoré sú neúplné alebo 
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

5.3.5.6 Uchádzača z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, 
verejný obstarávateľ nevylúči z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej 
činnosti určitá právna forma. 

5.3.5.7 Verejný obstarávateľ  bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu 
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e). 

 
 
 
5.4 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

 
5.4.1 Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 

byť dotknuté postupom obstarávateľa, môže podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) ZoVO podať verejnému 
obstarávateľovi žiadosť o nápravu. Tá musí byť podaná v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
5.4.2 Záujemca alebo uchádzač, ktorý podľa bodu 5.4.1 podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie 

žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia 
nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 
ods. 2 písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa. 
Námietku môže podať aj v zmysle § 138 ods. 2 písm. d) až g) ZoVO. Námietka musí byť podaná 
v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

 
5.5 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

5.5.1 Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať 
v mene €. 

5.5.2 Ak budú v inej mene ako €, ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný 
platným kurzom NBS inej meny k eur k dátumu zverejnenia tohto oznámenia.   

 
5.6 HODNOTENIE PONÚK 

5.6.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 4.1. a 4.2. a neboli z verejnej 
súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti C súťažných 
podkladov „ Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatne nia .“  
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5.6.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 
k jej zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

5.6.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia 
verejného obstarávateľa môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, 
ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich 
pracovných dní  od doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu 
týkať najmä: 
a) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na 

poskytnutie služby, 
b)   osobitosti služby navrhovanej uchádzačom, 
c)   súladu so zákonom, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných 

v mieste poskytnutia služby navrhovanej uchádzačom, 
d)   možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

5.6.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2 
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú 
konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť 
pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 

5.6.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak uchádzač: 
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky o vysvetlenie ponuky uchádzačom v lehote 

piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2, 
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v určenej lehote, 
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky alebo 
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa 

bodu 5.6.3. 
5.6.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
 
 
5.7 ELEKTRONICKÁ AUKCIA  

 
5.7.1 Všetkým uchádzačom súčasne, ktorí splnili podmienky účasti a splnili požiadavky na predmet zákazky 

verejný obstarávateľ zašle po úplnom úvodnom vyhodnotení výzvu na účasť elektronickými 
prostriedkami v on-line výberovom konaní. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ 
uvedie termín konania elektronickej aukcie (ďalej e-aukcia), podmienky a podrobné informácie týkajúce 
sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr dva pracovné dni 
pred konaním e-aukcie. 

5.7.2 Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nový návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 
upravený smerom nadol. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk 
podľa najnižšej ceny v € bez DPH automatizovaným vyhodnotením. Po ukončení elektronickej aukcie 
úspešný uchádzač v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia 
ponúk predloží verejnému obstarávateľovi upravenú zmluvu o dielo s uvedením upravenej ceny 
na základe výsledku elektronickej aukcie. 

5.7.3  Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch časť D Podklady k 
elektronickej aukcii. 

5.7.4  Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena v € 
bez DPH za celý predmet zákazky. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať ceny bez DPH. 

5.7.5 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie 
uvedených vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. 

5.7.6 Upravovaná položka v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený 
v súťažných podkladoch a pre postup predkladania nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 

• Cena celkom bez DPH 

• V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom 
upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. 
Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne: 
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• minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 5 000 €. 

• V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení 
ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia 
celková cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý 
predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku 
a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie 
podľa serverového času.  

• Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v d ĺžke 30 minút  (slovom: tridsať minút), 
pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

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

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

• Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií administrátorom. 
Kontaktná e-mailová adresa administrátora  bude uvedená vo výzve na účasť v elektronickej 
aukcii. 

• Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú 
musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu 
v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná 
výzva na účasť v elektronickej aukcii. 

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

• Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia 
elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky 
technického pripojenia. 

• Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického 
pripojenia budú uvedené vo výzve na účasť elektronickej aukcie 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: 

- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

- pripojenie na internet, 

- 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 Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

• 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. 

 
 

Časť VI. 
Prijatie zmluvy 

 
6.1 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  
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6.1.1 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom 
oznámi, že neuspeli. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia ponuky.  

 
6.1.2   Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti skôr, je verejný obstarávateľ 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 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.  

 
6.2 UZAVRETIE ZMLUVY 

6.2.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované. 

6.2.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

6.2.3 V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ prijme jeho ponuku, 
uchádzač je povinný predložiť pred podpisom zmluvy Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny 
dodávateľov (a ich podiel na plnení predmetu obstarávania) v takom zložení, ako predkladali ponuku. 
V prípade, že takýto uchádzač nie je schopný predložiť Zmluvu preukazujúcu  zmluvný vzťah skupiny 
dodávateľov, bude vylúčený a nahradený uchádzačom nasledujúcim v poradí hodnotenia ponúk. 

6.2.4 V prípade, ak úspešný uchádzač prestane plniť svoje záväzky v súlade so zmluvou o dielo (napr. 
nedostatočná komunikácia a spolupráca, nedôsledné dodržiavanie termínov), verejný obstarávateľ 
(objednávateľ) má právo od zmluvy odstúpiť.   

 
Časť VII. 

Zrušenie použitého postupu. 
 

7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku, ak nastanú skutočnosti v § 46 bod 1) alebo 
bod 2). 

7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku v prípade zmeny financovania predmetu 
zákazky zo strany verejného obstarávateľa. 
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B.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 
B.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
1. PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZA ČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
PODĽA § 26 ZoVO A PODĽA VÝKLADOVÉHO STANOVISKA Č. 10/2013 K OSOBNÉMU POSTAVENIU 
PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 
 
1.1   Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO:  
 
a) § 26, ods. 1,písm. a) - 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, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

b) § 26, ods. 1,písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) § 26, ods. 1,písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

d) § 26, ods. 1,písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) § 26, ods. 1,písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) § 26, ods. 1,písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

vo vz ťahu aspo ň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uch ádzač ponuku alebo žiados ť 
o účasť. 

g) § 26, ods. 1,písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) § 26, ods. 1,písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou, 
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, 
2. 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

2a. 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, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz  
      účasti vo verejnom obstarávaní, 

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) § 26, ods. 1,písm. i) - 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, 

j) § 26, ods. 1,písm. j) - 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. 

 
Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO. 
Požadované doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a 
platnosti v zmysle ZoVO.  
 

1.2  Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
f)  písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
g) písm. h)  čestným vyhlásením, 
h) písm. i) a j) čestným vyhlásením, 
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Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý 
o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal výpis zo zoznamu 
podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní.  
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom do 30.06.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý 
o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal potvrdenie o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto 
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa 
aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZoVO, ak ani tento údaj potvrdenie 
neobsahuje.  
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení 
účinnom do 30.06.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie 
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZoVO, t.j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 
2 písm. g), príp. aj písm. h) tohto zákona].  
 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa §26 ods. 2 
ZoVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 ods. 1 ZoVO. 
 
1.3  Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré 

z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.4  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. 

1.5   Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa  
        osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.  
        Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady, podľa bodov 1.1. a 1.2. 
        predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu. 
1.6  Splnenie podmienky účasti možno preukáza ť čestným vyhlásením uchádza ča, pričom doklady,  
         preukazujúce splnenie podmienok účasti,  doručí verejnému  obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

Odôvodnenie  primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia 
vyplýva taxatívne z príslušných ustanovení ZoVO.  
 
2. PODMIENKY ÚČASTI – FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZA ČOV 
 
2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávan í:  
Uchádzač predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate za 
posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
 
Minimálna požadovaná úrove ň štandardov :  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby výška celkového obratu uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka 
spolu za predchádzajúce tri roky (2013, 2012, 2011), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti bola 1 500.000,00 € bez DPH. Uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje 
napr. predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky 
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V predložených účtovných 
výkazoch verejný obstarávateľ odporúča zvýrazňovačom vyznačiť riadky z ktorých sa skladá celková 
čiastka/výška obratu uchádzača za príslušný rok, alebo vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
Verejný obstarávateľ, za splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú 
požadovanú výpovednú hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia 
tohto oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - 
ekonomické a finančné postavenie, spoločne.  
 
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí 
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi 
osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť 
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preukazuje záujemca alebo 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 zákona o verejnom obstarávaní 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania 
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie 
preukázal.  
 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným  
dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické 
postavenie. 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti,  doručí verejnému  obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto 
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej 
spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova 
situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby plnenie zmluvy 
bolo zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie služby v rozsahu 
a v kvalite požadovanej verejným obstarávateľom.    
 
3. PODMIENKY ÚČASTI – TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOS Ť UCHÁDZAČOV  
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť 
ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti schopný 
úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Uchádzač predkladá 
originálne doklady alebo ich úradne overené kópie .  
 
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže: 
 
3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a)  zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom dodania tovarov uskuto čnených 
za predchádzajúce tri roky (2011, 2012, 2013) , doplnený potvrdeniami o uspokojivom dodaní tovarov s 
uvedením cien a miest dodania tovarov podľa obchodných podmienok,  ak odberateľom 
       1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
       2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také 
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
Minimálna požadovaná úrove ň štandardov  
Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 3 zrealizovaných dodávok tovarov týkajúcich sa  
rovnakého alebo podobného charakteru predmetu zákazky za posledných päť rokov (2011 – 2013), v min. 
celkovej hodnote 2 500.000,00 € bez DPH.  
 
Odôvodnenie  primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona 
o VO: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu zrealizovaných dodávok tovarov v predchádzajúcom období, 
ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu 
a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.  
  
 
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa 
preukázanie podmienok účasti podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
 
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, v tomto prípade musí uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej 
postavenie využíva na preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 ods.2. Túto skutočnosť 
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preukazuje záujemca alebo 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 zákona o verejnom obstarávaní 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania 
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal.  
 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný 
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
Splnenie podmienok účasti (doklady podľa bodov 1. , 2. a 3.) Výzvy na predkladanie ponúk) možno preukázať aj 
spôsobom podľa § 32 ods. 11 ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp. uchádzači podľa § 44 ods. 1 
ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, resp. uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí, požadovať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v požadovanom 
rozsahu, forme a platnosti zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodov 1. , 2. a 3. súťažných podkladov (v 
prípade, ak už skôr nepredložili požadované doklady), a to v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy verejného obstarávateľa. Ďalej platia ustanovenia § 44 ods. 1 ZoVO. 
 
Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný platným kurzom NBS inej meny k eur 
k dátumu zverejnenia tohto oznámenia. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude uvedený na 
samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované údaje tak, že k 
sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz.  
 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodov II. a 
 III. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov, ak nie je určené inak. 
 
V súlade s § 19 ods. 3 zákona o verenom obstarávaní splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky doklady podľa §27 a §28 musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku. 
  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať 
finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu. 
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  
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C.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK  A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
• Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je  najnižšia cena, t.j. konečná cena, resp. cena celkom za celý 

predmet zákazky v € (EURO) bez DPH, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 3.4.2 časti súťažných podkladov 
A. Pokyny pre uchádzačov = 100 %. 

 
Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:  
 
•kritérium 1.1: najnižšia cena celkom predmetu zákazky v € bez DPH, resp. konečná cena = 100 %.  
 
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou bez DPH, resp. konečnou cenou. Poradie 
ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

• Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky, stanovených verejným 
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tejto časti súťažných podkladov podľa 
prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritéria tejto časti súťažných podkladov.  

 
 

3. Hodnotenie splnenia požiadaviek 

3.1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a preverí, či uchádzačom navrhované vlastnosti predmetu zákazky, ktoré uchádzač 
predložil v ponuke, sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.  

3.2 Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa vylučovacím 
spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N). 

5.4 Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, 
hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky. 

5.5 Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu požiadavku uvedenú v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, bude z podlimitnej zákazky vylúčená a nebude 
sa vyhodnocovať. 
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D. PODKLADY K ELEKTRONICKEJ AUKCII 
 
 

Samostatná  príloha D vo formáte pdf.
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E. TECHNICKÉ POŽIADAVKY  
 

1.1.  „Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií – zvýšenie konkurencieschopnosti spolo čnosti 
OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o.“ . 

1.2.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný predmet - Hlavný slovník:  
 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42715000-1, 42700000-3 
Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne   
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO 45311000-0;) 
Číselný kód  Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – 45300); 

             Číselný kód  štatistickej klasifikácie produktových činností (KP) – 503.5.45 
 
 
1.3.  Druh zákazky a miesto uskutočňovania zákazky: dodanie tovarov,  

mesto Bardejov – spolo čnos ť OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o. 
  
1.4.  Opis zákazky: 
 

Podrobný popis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nákup a inštalácia nových výrobných technológií pre spoločnosť 
OBUVŠPECIÁL, spol. s r.o. Jedná sa predovšetkým o nákup šijacích strojov a ich príslušenstva pre šitie 
obuvi, nákup nanášačov lepidla, rezacieho stroja a ďalších zariadení potrebných pre výrobu obuvi, zariadení 
na testovanie a skúšanie vyrobenej obuvi, nákup sústruhu a jeho príslušenstva, nákup frézovacieho 
zariadenia a jeho príslušenstva, nákup 2-osého a 5-osého CNC sústruhu a ich príslušenstva a pod.  
Podrobný popis zákazky na nákup tovarov  verejný obstarávateľ v priložených tabuľkách, ktoré sú súčasťou 
súťažných podkladov a v Rozpočte bez uvedenia cien, ktorý tvorí minimálnu požadovanú úroveň 
výkonnostných a funkčných štandardov na predmet zákazky ako aj  dostatočný  základ pre zostavenie 
relevantnej a presnej cenovej ponuky.  
 
Technické otázky k predmetu obstarávania môže uchádzač adresovať poštou alebo mailom na adresu:  

OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o. 

Dukelská 19 

085 01  Bardejov, 

kontaktná osoba: Ing. Viliam Kohút – riaditeľ pre ekonomiku ( tel.: +42154 4880615, email: kohut@obuvspecial.sk )  
 
Podmienky  verejného obstarávateľa na predmet zákazky týkajúce sa reklamácie, garancie a dodacích 
termínov ako aj ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v priloženom návrhu KZ. 
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F  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

1. Cena za plnenie zákazky musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách, v znení neskorších predpisov, ako cena za určených podmienok, platná pre daný rozsah 
zákazky a čas plnenia. 

2. Cena musí byť stanovená ako platná pre verejným obstarávateľom stanovený rozsah zákazky, ktorý 
je daný cenou za dodanie predmetu zákazky. 

3. Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením zákazky 
v rozsahu podľa uvedeného v týchto súťažných podkladoch. Cena stanovená uchádzačom je 
konečná, bez jeho nároku na navýšenie ceny. 

4. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť príloha č. 1 súťažných podkladov – návrh na plnenie kritéria .  

5. Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro. 

6. V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí celkovú cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a cenu 
vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR. V prípade nesprávneho 
vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača.  

7. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platcom DPH, 
bude hodnotená cena  v € bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena 
celkom. 

 
 

          Ceny, uvedené v celkovej cene za poskytnutie predmetu zákazky, budú záväzné pri uzatváraní a 
podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. 



Podlimitná  zákazka: „Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií – zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti OBUV–ŠPECIÁL, spol. s r.o.“ 
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G.   ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA 

OBSAH ZMLUVY 
 

1.    Verejný obstarávateľ vo vzťahu k predchádzajúcim odsekom predkladá v Prílohe č. 2 súťažných 
podkladov Návrh Kúpnej zmluvy, do ktorého uchádzač doplní svoje návrhy na plnenie jednotlivých kritérií 
určených na vyhodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov.  
 

2.   Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu zmluvy 
vrátane jej príloh nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti a nesmie sa zmeniť 
podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

 
3.   Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného 

obstarávateľa týchto súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v 
prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať 
Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. 
živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca 
zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu. 
 

4.   Uchádzač je povinný predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, čestné 
prehlásenie so súhlasom Obchodných (zmluvných) podmienok dodania predmetu zákazky, v ktorom musí 
byť uvedené, že uchádzač sa oboznámil s podmienkami uvedenými v KZ, porozumel im, súhlasí s 
návrhom uvedeným v prílohe č.2 súťažných podkladov v plnom rozsahu so všetkými jej prílohami, bez 
obmedzení a výhrad a ku dňu  podpisu zmluvy predloží všetky doklady a oprávnenia, ktoré majú byť 
súčasťou zmluvy. 

 
      Požadované čestné prehlásenie sa požaduje z dôvodu uistenia sa verejného obstarávateľa, že uchádzač 

akceptuje predpísaný návrh Zmluvy so všetkými prílohami a tým spĺňa zmluvné podmienky. Uvedené 
čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov 
 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádza ča: 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA 
NAJNIŽŠIA CENA 

 
 
 
 
 
 

Názov predmetu zákazky :  „ Zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií – zvýšenie  
                                                         konkurencieschopnosti spoločnosti OBUV–ŠPECIÁL,  
                                                         spol. s r.o.“. 

 
 
 

Cena bez DPH v EUR  .....................................  

Cena DPH v EUR  .....................................  

Cena s DPH v EUR  .....................................  

 
 
 
 
 

V ........................... dňa: .......................... 
 
 
 

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

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov 
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Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY 
 

K Ú P N A   Z M L U V A 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kupujúci: OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 

 Dukelská 19, 085 01 Bardejov 

 IČO:  36458503 

 IČ DPH:  SK2020027064 

 Zastúpený:  Ing. Miroslav Matys – konateľ spoločnosti 

     Banka:  VÚB, a.s., pobočka Bardejov 

     Číslo účtu:  SK67 0200 0000 0032 1700 3353 

     Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove  

    Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 11443/P 

 

  

Predávajúci: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                            

 

 

I. Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka technológií na obuvnícku výrobu , v zmysle výsledku 

obchodnej verejnej súťaži. 

1.2. Predmet kúpy je podľa súpisu v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

1.3. Predmet kúpy musí spĺňať technické požiadavky, uvedené v prílohe č. 1 a v súťažných podkladoch, 

musí vyhovovať technickým normám a právnym predpisom, platným na území SR, a musí mať 

zabezpečený servis na území SR. Predávajúci vyhlasuje, že náhradné diely k dodanému zriadeniu sú 

plne dostupné a zabezpečené. 

1.4. Súčasťou dodávky je :  

a) odovzdanie dokladov ( v slovenskom jazyku), ktoré sa na tovar vzťahujú a to najmä: technická 

dokumentácia, návod na obsluhu, záručný list, doklad o certifikácii platný na území SR atď.  

b) inštalácia zariadenia v mieste určenom kupujúcim,  

c) zaškolenie potrebného počtu zamestnancov kupujúceho na obsluhu dodaného zariadenia. 

1.5. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy 
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II. Prechod vlastníctva 

2.1. Vlastníctvo na dodaný tovar nadobúda kupujúci dňom zaplatenia celkovej kúpnej ceny a to aj po 

jednotlivých častiach v zmysle prílohy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje 

právo v prípade neuhradenia vziať tovar späť. 

 

III. Cena tovaru 

3.1. Cena tovaru je stanovená v zmysle návrhu zmluvy v obchodnej verejnej súťaži vo výške 

 x xxx xxx,xx € bez DPH a je splatná na základe fakturácie dodávateľa po dodaní predmetu zmluvy. 

3.2. Dohodnutá kúpna cena zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta plnenia 

zmluvy, náklady za inštaláciu a zaškolenie a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v 

súvislosti s dodaním predmetu kúpy v požadovanej kvalite (colné poplatky, balné, poistenie dodávky do 

miesta plnenia, certifikačný poplatok). 

3.3. Dohodnutú kúpnu cenu je možné zmeniť iba v prípade zmeny colných resp. daňových predpisov v 

čase od uzavretia zmluvy do dodania predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou a prípadnou zmenou 

uvedených právnych predpisov. 

3.4. Predávajúci sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) 

a každú zmenu tohto podrobného rozpočtu ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy taktiež sa 

zaväzuje predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel). 

  

IV. Termín dodania 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od 

objednávky.  

4.2. Pri omeškaní plnenia si kupujúci vyhradzuje právo sankcie vo výške 0,5% z celkovej ceny 

objednávky za každý deň omeškania. 

4.3. Predávajúci sa zaväzuje vykonať inštaláciu predmetu kúpy na mieste určenom kupujúcim najneskôr 

do 5 pracovných dní od dodania predmetu zmluvy v čase od 8:00 do 17:00.  

4.4. Predávajúci sa zaväzuje vykonať zaškolenie zamestnancov kupujúceho v termíne podľa 

obojstrannej dohody.  

 

VI. Prevzatie tovaru 

5.1. Kupujúci je povinný predmet zmluvy v zmysle objednávky prevziať a zaplatiť podľa platobných 

podmienok tejto zmluvy. Tovar je možné neprevziať v prípade, že predávajúci nedodržal termín plnenia 

a prekročil ho viac ako o 14 dní. V prípade, že kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať bez 

uvedenia dôvodu, má povinnosť uhradiť predávajúcemu celú predajnú cenu podľa článku IV. tejto 

zmluvy.  
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VI. Platobné podmienky a kredit 

6.1. Platbu za dodaný tovar je potrebné vykonať v zmysle splatnosti faktúry. Splatnosť faktúry je 

stanovená na 120 dní. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania a ten je povinný túto 

pokutu uhradiť do 14 dní.  

 

VII. Záruka za tovar 

7.1. Predávajúci poskytuje na dodané zariadenia záruku v trvaní 48 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť nasledujúcim dňom po podpísaní preberacieho protokolu.  

7.2. Predávajúci poskytnutím záruky sa zaväzuje, že dodaný predmet zmluvy bude spôsobilý na určený 

účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti po dobu trvania záruky.  

7.3. Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky poskytnúť bezplatné odstránenie porúch a to vykonaním 

všetkých potrebných servisných úkonov, bezplatnej výmeny alebo opravy chybných dielov v lehote 2 

dni od ich písomného nahlásenia predávajúcemu, najneskôr do 45 dní v závislosti od druhu chyby. V 

prípade opakovaného výskytu tej istej poruchy, ktorá znemožňuje riadne využitie predmetu kúpy, 

kupujúci má právo požadovať počas záručnej doby výmenu za novú vec. Týmto nie sú dotknuté nároky 

kupujúceho z chýb tovaru, vyplývajúce z Obchodného zákonníka.  

7.4. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením, neodborným zaobchádzaním, 

vandalizmom alebo krádežou alebo nepredvídateľnými skutočnosťami ( živelné pohromy). Za 

nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú chyby spôsobené nekvalitou dodaného predmetu zmluvy.  

7.5. Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis. 

Podmienky, čas a odmena za poskytovanie pozáručného servisu budú dohodnuté osobitnou zmluvou. 

 

VIII. Závere čné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva je platná a účinná  podpisom oboma zmluvnými stranami . 

8.2. Predávajúci strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 

KaHR-111SP-1201/0650/48, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytne im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

8.3. Zmluvu je možné písomne zrušiť len v prípade, keď kupujúci má vyrovnané všetky finančné 

záväzky voči predávajúcemu.  
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8.4. Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k zmluve. 

8.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá zmluvná strana ju obdrží po jednom 

rovnopise. 

8.6. Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.   

 

 

Kupujúci ......................................................... 

V Bardejove dňa xxxxxxx 

 

 

 

Predávajúci ......................................................... 

V XXXXXXX d ňa xxxxxxxx 

 
 
 
Príloha: 
 
 
- Nacenený rozpočet – výkaz výmer
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Príloha č. 3 súťažných podkladov 
 

ROZPOČET 
 

 
 

Samostatná príloha súťažných pokladov 


