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ÚVOD
Počas celého procesu verejného obstarávania sa verejný obstarávateľ a zainteresované osoby na strane verejného obstarávateľa budú správať tak, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž, alebo porušiť princípy vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a
účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Verejný obstarávateľ neprijíma
žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa
vykladať priamo alebo nepriamo, ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie
zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo
odmeny zaň. Verejný obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe, alebo jeho zainteresovanej osobe v procese verejného obstarávania.
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné
podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitnej zákazky podľa zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) na tovary.
Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte použité
ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne zákonné definície a
pojmy.
Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný
obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné
akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že
verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné
podmienky a požiadavky zákazky obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzači/záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny, lehoty a iné
skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 1 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý §11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Od uchádzačov sa očakáva, že si dôsledne preštudujú oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifiká uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a sprievodnej
dokumentácii. Od uchádzačov sa očakáva, že sa hlásia k etickému kódexu záujemcov/uchádzačov a
ich subdodávateľov, ktorý zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle dňa
19.04.2016 (https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.htm;)

1

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
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Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.

Identifikácia osoby podľa §8 ods.1) zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel.:
URL:
Poznámka:

M-D-J, spol. s r.o.
Juhoslovanská 1, 040 01 Košice
Ing. Ján Liguš PhD.; konateľ spoločnosti
31678378
2020485511
SK2020485511
Ing. Ján Liguš; konateľ spoločnosti
+421 55 625 6815
www.mdj.sk
Osoba podľa §8 ods.1) zákona o VO

ktorá je vyhlasovateľom zákazky určuje, že uvádzané nasledovné slovné spojenia sú si rovné:
„Osoba podľa §8 ods.1) zákona o VO = osoba podľa §8 = zadávateľ zákazky = obstarávateľ =vyhlasovateľ

1a. Kontaktné údaje - verejnú súťaž administratívne riadi podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov :
Kontaktné miesto:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Tel.:
e-mail:

EUNEXT s.r.o.
Južná Trieda 93; 040 01 Košice
Ing. Roman Kardoš, konateľ spoločnosti
44560958
2022744009
Ing. Adrián Grejták
+421 /910/ 900 509
eunext@eunext.sk

Na žiadosť, podnet, informáciu doručenú inak ako prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky
na portáli www.ezakazky.sk, priamo pre túto zákazky je vo všetkých častiach týchto súťažných podmienkach myslené www.ezakazky.sk/mdj alebo v inom jazyku, alebo nezrozumiteľnú a neúplnú
nebude osoba podľa §8 ods.1) zákona o VO reagovať, okrem prípadov uvedených
v bodoch 13.7 a 13.8. týchto súťažných podkladov.
2.

Názov zákazky

2.1 Predmetom obstarávania je: „Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J“
2.2 Podrobný opis predmetu zákazky je v časti B. Opis predmetu obstarávania v týchto súťažných
podkladoch.
3.

Stručný opis zákazky

3.1 Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy
vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre monitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto získaných energií v prevádzke vyhlasovateľa. Energetické zariadenia spolu
so systémovým regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory – logické celky
s presne definovanou požadovanou špecifikáciou.
Logický celok č.1– Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením: Zariadenie kontajnerovej kogeneračnej jednotky, umiestnené mimo budovy, s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie s inteligentným optimalizačným riadením.
Logický celok č.2– Fotovoltické zariadenie: Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených na pomocnej konštrukcii strechy prevádzky vyhlasovateľa. Panely budú cez inOperačný program Kvalita životného prostredia
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vertory dodávať elektrickú energiu do objektu. Systémový inteligentný regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží do kumulátora elektrickej energie.
Uvedené zariadenia je však pre svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať,
ako celok. Z tohto dôvodu zákazka nie je delená na časti, ale verejný obstarávateľ – žiadateľ,
požaduje spoločné nacenenie logických celkov. Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej dodávky, slúžia podporné dokumenty, t.j. technické správy a projektová dokumentácia, ktoré tvoria nedeliteľnú prílohu súťažných podkladov. Jedná sa o inštaláciu hnuteľných prístrojov a zariadení, ktoré nie sú nedeliteľnou súčasťou budovy. Obstaranie logických celkov bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky realizácie projektu vedúceho k zefektívneniu
a zvýšeniu energetickej účinnosti podniku.
Celkové množstvo alebo rozsah:
Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce časti(logické celky) so základným množstvom:

4.

5.

1.

Logický celok č.1 – Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením

MJ

1a.

Kontajnerová kogeneračná jednotka

1 kus

1b.

Kumulátor tepelnej energie

1 kus

1c.

Kumulátor elektrickej energie

1 kus

1d.

Systémový inteligentný regulátor

1 kus

2.

Logický celok č.2 – Fotovoltické zariadenie

2a.

Fotovoltické panely

2b.

Inventor

126 kusov
2 kusy

Zatriedenie zákazky podľa: Spoločného slovníka obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:
31100000-7
Dodatočné predmety:

Elektromotory, generátory a transformátory

31712331-9
30232700-1

Fotovoltické články
Riadiaca jednotka

Komplexnosť dodávky

5.1 Osoba podľa §8 ods.1) zákona o VO predkladá oznámenie, ako výzvu na predloženie cenových
ponúk potenciálnym uchádzačom na celý zamýšľaný predmet zákazky, ktorý je presne definovaný
v bode B. Opis predmetu obstarávania v súťažných podkladoch.
6.

Typ zmluvy

6.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na dobu určitú s vybraným uchádzačom, s dodaním diela do 7 mesiacov od protokolárneho prevzatia miesta dodania a inštalácie.
Účinnosť a povinnosti zo zmluvy pre jej účastníkov nastanú iba v prípade(odkladacie podmienky), ak:
A) Objednávateľ(rozumej obstarávateľ) zo zmluvy o dielo získa nenávratný finančný príspevok
(ďalej NFP), t.j. poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom zo zmluvy, Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku(NFP). NFP sa bude skladať zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu a bude realizovaný cez Operačný program Kvalita životného prostredia,
prioritnú os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičnú prioritu 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov v podnikoch a špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a
zvýšenie využívania OZE v podnikoch cez schému pomoci de minimis: Schéma podpory na
vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických
auditov v podnikoch, s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30 pre pripravovaný projekt
(projektovú žiadosť) "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
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spoločnosti M-D-J", ktorého poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia(MŽP) SR

prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). V prípade, ak
predmetný NFP Objednávateľovi nebude pridelený z akýchkoľvek dôvodov, zmluva o dielo
stráca platnosť a nenadobudne účinnosť a zmluvné strany nebudú jej obsahom viazané a
nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné sankcie.

B) Podpis zmluvy zo strany Objednávateľa, podlieha taktiež výsledku finančnej kontroly
a odsúhlaseniu procesov verejného obstarávania zo strany Sprostredkovateľského
orgánu(SORO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia – MŽP SR, v zastúpení
agentúrou SIEA. Objednávateľ predloží SORO, v zmysle Systému riadenia EŠIF a zákona
o verejnom obstarávaní, dokumentáciu z verejného obstarávania, podľa ktorej sa má
uzatvoriť zmluva, na kontrolu. Ak bude, na základe vykonanej kontroly zo strany agentúry
SIEA(po finančnej kontrole predloženej dokumentácie) konštatovaná relevantnosť
a správnosť postupov verejného obstarávania, pričom Zhotoviteľ(rozumej uchádzač)
podpisom zmluvy prehlasuje, že bude akceptovať rozhodnutie kontroly procesu verejného
obstarania RO respektíve SORO vo všetkých jej atribútoch, následne, ak si to bude situácia
vyžadovať,
C) Objednávateľ v zmysle zákonných postupov, zašle výzvu na podanie podnetu na Úrad pre
verejné obstarávanie podľa §169 ods.1 písm. b) v spojení s §169 ods.2 ZVO, čo učiní ihneď
po výsledku kontroly zo strany SORO(agentúry SIEA). Od Úradu pre verejné obstarávanie,
ako ústredného orgánu štátnej správy pre verejné obstarávanie podľa §140 a orgánu
príslušného podľa §147 písm. c), §167 ods.2 písm. b), §169 ods.1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v konaní, Objednávateľ počká na preskúmanie úkonov
Objednávateľa(kontrolovaného) pred uzavretím zmluvy, pre kontrolovanú nadlimitnú
zákazku, podľa ktorej sa má uzatvoriť zmluva o dielo. Ak bude na základe kontroly
vykonanej zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, po preskúmaní dokumentácie k
predmetnému verejnému obstarávaniu, konštatované, že v konaní o preskúmanie úkonov
Objednávateľa(kontrolovaného) pred uzavretím zmluvy úrad nezistil porušenie zákona o
verejnom obstarávaní, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného
obstarávania, Objednávateľ podpíše zmluvu so Zhotoviteľom, pričom tento prehlasuje, že
bude akceptovať rozhodnutie kontroly procesu verejného obstarania UVO vo všetkých jej
atribútoch.
6.2 Podrobné vymedzenie obchodných zmluvných podmienok tvorí samostatnú kapitolu súťažných
podkladov a to kapitolu D. Obchodné podmienky v nadväznosti na kapitolu B. Opis predmetu obstarávania a kapitolu C. Spôsob určenia ceny.
7.

Financovanie predmetu zákazky

7.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný
spoločnosťou M–D–J, spol. s r.o. v prípade podania a úspešnosti žiadosti o NFP, ktorú predkladá
osoba podľa §8 ods.1).
7.2 Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom v eurách (EUR) na základe dodávateľom predloženej faktúry, ktorá musí obsahovať všetky požadované náležitosti daňového dokladu
podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky a všetky údaje a informácie požadované
verejným obstarávateľom. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky a všetky údaje a informácie
požadované osobou podľa §8, osoba podľa §8 ju vráti dodávateľovi na doplnenie, resp. opravenie.
7.3 Splatnosť faktúr sa bude riadiť spôsobom financovania, ktorý bude určený Zmluvou o NFP. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. V prípade, že doručená
faktúra bude verejným obstarávateľom vrátená dodávateľovi na doplnenie, resp. opravenie podľa
bodu 7.2 tejto časti súťažných podkladov, lehota splatnosti takejto faktúry začne znovu plynúť
dňom doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi.
7.4 Ďalšie podrobnosti financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je uvedený v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
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8.

Miesto plnenia

8.1 Na adrese: Výrobno-priemyselná budova osoby podľa §8 ods.1), M-D-J, spol. s r.o., Rampová
č.6, 040 01 Košice
8.2 NUTS kód: SK042
9.

Záujemca/Uchádzač

9.1 Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
9.2 Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní (podľa §2) je hospodársky subjekt, ktorý
predložil ponuku, pričom hospodárskym subjektom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
9.3 Subdodávateľom podľa §2 ods. 5) písm. e) ZVO je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
9.4 Partnerom verejného sektora podľa §2 ods.1) písm. a) bod 3 zákona č. 315/2016 Z. z., ak v odsekoch 2) až 4) nie je ustanovené inak, je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa
ZVO (úspešný uchádzač/úspešní uchádzači) a partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 1)
písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, je fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb (reťazec subdodávateľov) dodáva osobám podľa §2 ods.1) písm. a)
zákona č. 315/2016 Z. z. prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich
majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia
so zmluvou podľa § 2 ods. 1) písm. d) zákona č. 315/2016 Z.z. (....zmluva alebo iný právny úkon,
na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena
a) druhého bodu.....). Zodpovednosť ďalších subdodávateľov ktorý dodávajú plnenia priamym
subdodávateľom úspešného uchádzača/dodávateľa, v súvislosti so zmluvou podľa § 2 ods. 1
písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., je presunutá na tieto samotné subjekty, pokiaľ v zmysle uvedeného zákona „vedia alebo majú vedieť” že nimi poskytnuté plnenia súvisia so zmluvným vzťahom medzi partnerom verejného sektora a štátom, v danom prípade medzi úspešným uchádzačom/dodávateľom a verejným obstarávateľom.
9.5 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana, alebo politické hnutie,
sa verejnej súťaže nemôže zúčastniť. Podľa §17 ods. 3 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní
v politických stranách a v politických hnutiach nesmie byť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen
alebo spoločník je strana alebo hnutie, uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní.
9.6 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 9.5, bude táto ponuka zo zadávania nadlimitnej zákazky vylúčená.
9.7 Ponuku môže predložiť uchádzač – hospodársky subjekt, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu pôsobí v oblasti predmetu zákazky t. j. má požadovaný predmet zákazky uvedený v predmete svojej činnosti (charakter predmetu činnosti musí
byť v súlade s predmetom zákazky).
9.8 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov (§ 37 ods.1 zákona
o verejnom obstarávaní).
9.9 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia ponuky. Zadávateľ zákazky
nebude vyžadovať od skupiny dodávateľov vytvorenie právnej formy, ani po prijatí ich ponuky,
musia však určiť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomnú plnú moc jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny) konať
v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní
a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie a zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
9.10 Plná moc musí byť podpísaná:
a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov,
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať;
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alebo
b) zástupcom(zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v mene
člena skupiny. V tomto prípade bude súčasťou ponuky adekvátna plná moc pre zástupcu člena
skupiny dodávateľov podpísaná podľa písm. a) tohto bodu súťažných podkladov.
9.11 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Podľa výkladového stanoviska úradu platí, že:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky.
Ďalej v súťažných podkladoch platí pre skupinu dodávateľov – zastúpenú vedúcim členom
skupiny všetko, čo je uvedené pre pojem uchádzač.

9.12 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku (§49 ods.7) zákona o verejnom obstarávaní). Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
9.13 „Iná osoba“, subdodávatelia
9.13.1 V prípade využitia zdrojov alebo kapacít inej osoby („iná osoba“ v kontexte definície podľa §33 ods.2) a § 34 ods.3) ZVO) musí uchádzač písomnou zmluvou preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje alebo kapacity osoby, ktorej postavenie alebo
spôsobilosť využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
poskytne plnenie alebo kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Od „inej osoby“
podľa §33 ods.2) ZVO sa vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1) ZVO okrem §32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6) písm. a) až h) a ods.7) ZVO. Od „inej osoby“ podľa
§34 ods. 3 ZVO sa vyžaduje, aby preukázala, že spĺňa podmienky osobného postavenia
podľa §32 ods.1) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6)
písm. a) až h) a ods.7) ZVO. Pokiaľ ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou
kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods.1) písm. g)
ZVO, uchádzač môže využiť kapacity „inej osoby“ len ak táto bude reálne vykonávať tú
časť predmetu zákazky/zmluvy – tie stavebné práce, tovary alebo služby, na ktoré kapacity poskytuje.
9.13.2 V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti záujemcom/uchádzačom podľa §33
alebo §34 ZVO fyzickými osobami/nepodnikateľmi, prostredníctvom pracovných zmlúv
alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce,
ide o preukazovanie splnenia podmienok účasti priamo uchádzačom, nejde o preukazovanie splnenia podmienok účasti „inými osobami“; v takomto prípade musí mať uchádzač oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu aj
na tú časť zákazky, na ktorú preukazuje zdroje alebo kapacity prostredníctvom pracovných zmlúv, resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
9.13.3 V prípade využitia subdodávateľských vzťahov je možné, aby určitú časť zákazky realizoval v skutočnosti subdodávateľ (§ 41 ZVO), ktorý nie je „inou osobou“. Určenie povinnosti
dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, pravidlá zmeny subdodávateľov a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa vrátane požadovaných
údajov sú súčasťou záväzného a nemenného návrhu zmluvy. Navrhovaní subdodávatelia
musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1) ZVO (osobného postavenia) a nesmú u
nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6) písm. a) až h) a ods.7) ZVO.
10.

Variantné riešenie

10.1 Zadávateľ zákazky neumožňuje predložiť variantné riešenie.
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10.2 Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný pre možnosť
ohodnotenia a prípravy ponuky pre realizáciu zákazky.
11.

Platnosť ponuky

11.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, t.j. do 31.12.2019.
11.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, ktoré by mali za následok predĺženie lehoty viazanosti
ponúk, Verejný obstarávateľ podľa §8 ods.1) zákona o VO upovedomí všetkých uchádzačov,
ktorých sa to týka, o predpokladanom predĺžení viazanosti ponúk a následne o novej lehote viazanosti ponúk.
12.

Náklady na ponuku

12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8 ods.1) zákona o VO, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuky doručené elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk a v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk
a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, podľa bodu 11. týchto súťažných podkladov, uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania
v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní.

Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
13.

Komunikácia medzi osobou podľa §8 ods.1) zákona o VO (zastúpenou podľa bodu
1a.) a uchádzačom; doručovanie písomností

13.1 Komunikácia sa uskutočňuje v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
elektronických prostriedkov, ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak.
13.2 Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk,ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. Osoba podľa §8 ods.1) zákona o VO určuje prostriedky komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktami informačných a komunikačných technológií
a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania, nasledovne:
13.3 Na profile http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16625 osoba podľa §8 ods.1)
zákona o VO umožňuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom
elektronických prostriedkov k nasledovným dokumentom:
•

súťažným podkladom ako aj ďalšej doplňujúcej dokumentácii,

•

vysvetleniam informácií, ktoré boli potrebné na vypracovanie ponuky, na preukázanie
splnenia podmienok účasti,

13.4 Na portáli www.ezakazky.sk alebo priamo www.ezakazky.sk/mdj :
•

prístup k súťažným podkladom alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktorým sa rozumie sprístupnenie dokumentov verejným obstarávateľom podľa §8 ods.1) zákona o VO
na uvedenom portáli, verejný obstarávateľ poskytuje prístup k súťažným podkladom a
ich častiam, ako aj ďalšej doplňujúcej dokumentácii v zmysle zákona o VO v elektronickej
forme.

•

prístup k vysvetľovaniu súťažných podkladov – v prípade, že došlo k požiadaniu o
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia
podmienok účasti, zo strany záujemcu či uchádzača;

•

uplatnenie revíznych postupov v podobe žiadosti o nápravu, zo strany záujemcu
či uchádzača;

•

žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
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•

oznámenie o vylúčení uchádzača alebo vylúčení ponuky uchádzača alebo informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk;

•

oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu;

•

vyzvanie na súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.

•

a ostatnej doplňujúcej komunikácii;

13.5 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady / Žiadosti o účasť (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť
zákazky) sa považuje vyžiadanie súťažných podkladov, resp. prihlásenie sa prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke
www.ezakazky.sk/mdj .
13.6 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP zo strany záujemcu či uchádzača, musí
byť Žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického
nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostredníctvom
www.ezakazky.sk sa považuje Žiadosť za doručenú.
13.7 V prípade uplatnenia inštitútu námietok sa námietka podáva v listinnej podobe alebo
v elektronickej podobe podľa zákona č. 305/2016 v znení zákona č. 214/2014 Z.z. o eGovernmente (prostredníctvom ÚPVS), a doručuje sa Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi v pozícii kontrolovaného. V tomto prípade sa iba takéto doručenie považuje za moment doručenia. Námietka sa doručuje v listinnej forme prostredníctvom poštovej
prepravy, iným prepravcom listových zásielok, osobným doručením(osobnú návštevu je treba
vopred oznámiť telefonicky na t.č. +421/910/900 509 – Ing. Adrián Grejták) a v zákonom stanovených lehotách na adresu EUNEXT, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice(číslo dverí 209 –
210).
13.8 Komunikácia v prípade uplatnenia revíznych postupov v podobe žiadosti o nápravu zo strany
záujemcu či uchádzača sa bude uskutočňovať na portáli www.ezakazky.sk prostredníctvom
uvedeného elektronického prístupu. Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa
považuje Žiadosť za doručenú. Obsah formulára žiadosti o nápravu je uvedený na stránke UVO
v systéme ISZÚ – Formuláre. Podľa ustanovenia § 164 ods. 3 žiadosť o nápravu môže záujemca
doručiť aj v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy, iným prepravcom listových
zásielok, osobným doručením(osobnú návštevu je treba vopred oznámiť telefonicky na t.č.
+421/910/900 509 – Ing. Adrián Grejták) a v zákonom stanovených lehotách na adresu
EUNEXT, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice(číslo dverí 209 – 210).
13.9 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať do elektronického
konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli www.ezakazky.sk. Momentom
odoslania prostredníctvom elektronického nástroja eZakakzy na portáli www.ezakazky.sk sa
považuje Vybavenie Žiadosti o nápravu za doručené.
13.10 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať
výhradne do elektronického konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného
záujemcom či uchádzačom). Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob
predloženia (doručenia) dokladov resp. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné
dokumenty prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk. Verejný obstarávateľ v Žiadosti osobitne
určí formu a miesto doručenia napr. vzoriek.
13.11 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo Vylúčenie uchádzača alebo Vylúčenie jeho
ponuky bude verejný obstarávateľ odosielať/doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania
zákazky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, alebo Vylúčenie uchádzača, alebo Vylúčenie jeho ponuky za doručené.
13.12 Vyzvanie na súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom bude verejný
obstarávateľ odosielať/doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje vyzvanie na súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom za doručené.
13.13 Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií resp. dokumentov prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portál

Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.2 – Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Špecifický cieľ 4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

10 zo 51

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej
budovy spoločnosti M-D-J

www.ezakazky.sk, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa
alebo záujemcu/uchádzača.
13.14 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi zadávateľom zákazky
a uchádzačom alebo záujemcom sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu spisov, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií
a je rovnako dostupný každému uchádzačovi alebo záujemcovi.
13.15 Pri komunikácii platí, že musí byť vykonaná pri dodržaní lehôt stanovených v Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, resp. vo Výzve na predkladanie ponúk
a v týchto súťažných podkladoch.
13.17 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži.
14

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

14.1 V prípade potreby vysvetlenia údajov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie
splnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch, alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov, resp.
uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie. V tom prípade postupuje záujemca podľa bodu 14.3,
tejto časti súťažných podkladov a žiadosť musí byť doručená v súlade s § 48 zákona o verejnom obstarávaní dostatočne vopred. Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, ktorí mu budú známi, najneskôr však tri
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred v súlade s § 48.
14.2 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti bude osoba podľa § 8 ods.1) uskutočňovať elektronicky.
14.3 Po jednoduchej registrácii k príslušnej zákazke v systéme www.ezakazky.sk záujemca zadá text
otázky pomocou príslušného formulára portálu. Následne otázku (kliknutím na tlačidlo “odoslať”) odošle. Týmto úkonom sa otázka považuje za doručenú osobe podľa § 8 ods.1). Osoba
podľa § 8 ods.1) svoju odpoveď taktiež odošle na portál www.ezakazky.sk, pričom bude zverejnená všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi na portáli www.ezakazky.sk a na profile verejného obstarávateľa. Poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom alebo uchádzačom doručované do
konta záujemcu zriadenom na predmetnom portáli, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené. Portál zároveň všetkým záujemcom odošle e-mailovú notifikáciu o tom, že odpoveď
bola sprístupnená. Následne bude otázka a odpoveď zverejnená na profile.
14.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostredníctvom www.ezakazky.sk sa považuje
vysvetlenie alebo doplnenie za doručené.
14.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ
nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť.
14.6 Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii Osoba podľa § 8 ods.1) bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, ktorí mu budú známi, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred a to:
14.6.1 zverejnením otázky a odpovede na profile,
14.6.2 otázkou a odpoveďou na portáli www.ezakazky.sk, o čom budú záujemcovia upovedomení notifikačným e-mailom.
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14.7 Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcov/ uchádzačov na adresu uvedenú
v bode 1. týchto súťažných podkladov poštovou zásielkou, kuriérom alebo osobne nasledovne:

15

a)

Písomnosti, ktoré povoľuje zákon o VO predkladať v listinnej podobe, nie vyslovene elektronicky, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok.

b)

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 nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť
sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa adresát o tom
nedozvedel.

c)

Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do desať dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty
sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

d)

Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie
odoprelo, na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.

Obhliadka miesta

15.1 Obhliadka miesta realizácie zákazky sa neuskutoční, nie je potrebná.
Časť III. PRÍPRAVA PONUKY
16

Jazyk ponuky

16.1 Celá ponuka, taktiež doklady a dokumenty v nej musia byť predložené v štátnom jazyku, t.j.
v slovenskom jazyku(českom jazyku) ak nie je výslovne uvedené inak.
16.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka t.j. do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku, ak nie je výslovne uvedené inak.
16.3 Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
17

Spôsob spracovania a predloženie ponuky

17.1 Ponuka uchádzača je prejavom vôle, že za úhradu poskytne osobe podľa §8 ods.1) zákona o
VO plnenie pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a týchto súťažných podkladoch.
17.2 Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, osoba podľa § 8 ZVO odporúča predložiť ako súbory pdf., poprípade v ostatných formátoch, ktoré definuje Výnos MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Osoba podľa § 8 ZVO požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali komunikačné formáty v súlade s vyššie citovaným.
17.3 V prípade, že právo konať v mene uchádzača majú viaceré osoby uchádzača spoločne, tieto
osoby udelia plnú moc pre osobu, ktorá sa registrovala na portáli www.ezakazky.sk a ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne konať v mene uchádzača. Osoba oprávnená podpisovať ponuku bude predkladať platné dokumenty na portáli
www.ezakazky.sk a podpisovať ponuku na portáli www.ezakazky.sk. V prípade, že právo konať
v mene uchádzača majú viaceré osoby a môže konať každá z týchto osôb samostatne, nie je
potrebné udeľovať plnú moc.
17.4 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované v Oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov sa predkladajú v elektronickej podobe ako
naskenované originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
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18 Predloženie ponuky
18.1 Uchádzač predloží ponuku vyhotovenú podľa bodu 17 a obsahujúcu dokumenty a doklady podľa
bodu 19 týchto súťažných podkladov elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“)
ponuku do lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na otváranie ponúk sprístupniť.
18.2 Uchádzač predkladá ponuku na portáli www.ezakazky.sk pod identifikáciu verejného obstarávateľa a názov zákazky „Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J”..
18.3 Ponuka predložená uchádzačom sa vyhotovuje písomne a predkladá sa elektronicky spôsobom
podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a to v dvoch častiach (ponuka pre
účely tohto verejného obstarávania sa d e l í na samostatne oddelené a uzavreté časti „OSTATNÉ“ a „KRITÉRIÁ“).
18.4 V predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom elektronického
portálu www.ezakazky.sk/mdj tak, že uchádzač klikne na záložku „Odoslanie ponuky“, následne vľavo v „Menu“ klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje údaje, ktoré
systém automaticky vyplnil údajmi zadanými uchádzačom pri registrácii do systému. V prípade
potreby úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží.
18.5 Následne uchádzač klikne na záložku vľavo s názvom Dokumenty časť OSTATNÉ. Uchádzač
do záložky „Dokumenty časť OSTANÉ“ nahrá všetky dokumenty ponuky určené osobou podľa
§8 ZVO pre časť OSTATNÉ podľa bodu 19 týchto súťažných podkladov.
18.6 Identicky uchádzač postupuje aj pri zadávaní dokumentov do záložky Dokumenty časť KRITÉRIÁ. Uchádzač do záložky „Dokumenty časť KRITÉRIÁ“ nahrá všetky dokumenty ponuky určené osobou podľa §8 ZVO pre časť KRITÉRIÁ podľa bodu 19 týchto súťažných podkladov. Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 3 SP) vloží uchádzač ako samostatný súbor.
18.7 Pri vkladaní súborov sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými v dolnej časti aktuálnej stránky
s názvom „Pomoc pri vložení ponuky“.
18.8 Následne uchádzač klikne na záložku „Krycí list ponuky“, skontroluje údaje, ktoré systém
automaticky vyplnil údajmi zadanými uchádzačom pri registrácii do systému. V prípade potreby
úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží. Vyplnený Krycí list podpíše kvalifikovaným(zaručeným) elektronickým podpisom a podpísaný nahrá do záložky Dokumenty časť
OSTATNÉ.
18.9 K odoslaniu celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku „Rekapitulácia
a odoslanie ponuky“ (vpravo dole) a kliknutím na tlačidlo „Odoslať ponuku“ ponuku odošle!
18.10 Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky tým istým uchádzačom
bude verejný obstarávateľ považovať za predloženie ponuky v rozpore s právnym poriadkom
platným v Slovenskej republike § 49 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuku vylúči.
18.11 Zároveň verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
-

nedodrží určený spôsob komunikácie,
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie
spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

18.12 Elektronický nástroj www.ezakazky.sk neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej predloženie, z uvedeného dôvodu § 49 ods. 3 písm. a) sa neaplikuje.
18.13 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa poštových
zásielok, faxom alebo osobne takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená
podľa § 49 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
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18.14 V prípade, ak uchádzač predloží elektronickú ponuku v inom formáte, ako určil verejný obstarávateľ a/alebo jej obsah nebude možné sprístupniť, takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
18.15 Po elektronickom doručení ponuky do elektronického nástroja eZakazky verejný obstarávateľ
elektronicky potvrdí uchádzačovi prijatie ponuky.
18.16 Elektronicky predložené ponuky verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom
obstarávaní.
19

Obsah ponuky

19.1 Ponuka sa predkladá rozdelená do dvoch samostatných častí „OSTATNÉ“ a „KRITÉRIÁ“. Ponuka
musí obsahovať všetky doklady, dokumenty a informácie verejným obstarávateľom uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (vo výzve na predkladanie ponúk, ak sa uplatňuje), tiež požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedené v týchto súťažných
podkladoch, vzťahujúce sa k tomuto postupu zadávania zákazky, ktorými sú:
Pre časť ponuky „OSTATNÉ“
19.2 Súbor s názvom „Krycí list ponuky“, v ktorom budú uvedené:
 Identifikácia verejného obstarávateľa - automaticky vyplní systém eZakazky,
 Názov zákazky - automaticky vyplní systém eZakazky,
 Identifikačné údaje uchádzača - skontroluje údaje, ktoré systém automaticky vyplnil údajmi zadanými uchádzačom pri registrácii do systému. V prípade potreby úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje uloží.
 Oprávnené osoby k podpisu ponuky – doplní/upraví meno, priezvisko a emailovú
adresu oprávnenej osoby uchádzača,
 Obsah ponuky(zoznam súborov ponuky) – automaticky vyplní systém eZakazky
na základe názvov vložených súborov v rámci ponuky uchádzača,
Tento dokument musí byť elektronicky podpísaný zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať v mene
uchádzača.
19.3 Všetky dokumenty, ktoré sa budú nachádzať v súboroch uvedených v Zozname súborov
v Krycom liste ponuky sa budú považovať za podpísané uchádzačom. Krycí list bude predložený
v needitovateľnej forme vo formáte „pdf“. Ak súčasťou ponuky nebude Krycí list ponuky podpísaný zaručeným (kvalifikovaným) elektronickým podpisom, verejný obstarávateľ ponuku vylúči
v súlade s § 49 ods.4).
19.4 Čestné vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní - Osoba podľa § 8 ods.1) zákona
o VO uviedla nezáväzný vzor vyhlásenia v Príloha č. 1 v časti G. súťažných podkladov,
s údajmi, ktoré by malo čestné vyhlásenie uchádzača obsahovať. Čestné vyhlásene s vyplneným
dátumom, podpisom uchádzača po prípade pečiatkou, ak ju uchádzač používa alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača a naskenované predložené v ponuke uchádzača.
19.5 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti podľa § 32 až 34 zákona o verejnom obstarávaní, určených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a podľa časti E. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, ktoré budú posudzované podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a musia
byť predložené verejnému obstarávateľovi ako naskenovaný originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu, alebo elektronicky úradný dokument v zmysle § 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
19.6 Uchádzač môže nahradiť potvrdenia, doklady a dokumenty prostredníctvom ktorých preukazuje
splnenie podmienok účasti definované verejným obstarávateľom pre túto zákazku JED-om podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
19.7 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny (lídra
skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny a ktorý bude zodpovedný za plnenie zmluvy a to formou predloženia čest-
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ného vyhlásenia uchádzača vo verejnom obstarávaní, podľa nezáväzného vzoru vyhlásenia v
Príloha č. 1 v časti G. súťažných podkladov.
Pre časť ponuky „KRITÉRIÁ“
19.8 Návrh na plnenie kritéria, určený na vyhodnotenie ponúk podľa časti F. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. Osoba podľa § 8 ods.1) zákona o VO uviedla nezáväzný
vzor tlačiva v Prílohe č. 2. v časti G. súťažných podkladov, s údajmi, ktoré by malo tlačivo obsahovať. Návrh na plnenie kritéria s vyplneným dátumom, podpisom uchádzača po prípade pečiatkou, ak ju uchádzač používa alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a naskenovaný
predložený v ponuke uchádzača.
19.9 Zmluva o dielo, podpísaná uchádzačom, s vyplneným dátumom, podpisom po prípade pečiatkou, ak ju uchádzač používa(v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny), ktorá:
• Nie je v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami uvedenými zadávateľom zákazky
uvedených v záväznom(nemennom) návrhu zmluvných podmienok,
• Nebude obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti zadávateľovi zákazky v rozpore so
stanovenými podmienkami,
• Nie je v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami,
• Nebude mať za následok zvýšené náklady zadávateľa zákazky, ktoré on nemohol predpokladať, pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené uchádzačom zadávateľ nebude akceptovať.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 - Podrobný rozpočet ku zmluve – podľa
návrhu zadávateľa zákazky, tiež s vyplneným dátumom, podpisom, po prípade pečiatkou, ak ju
uchádzač používa (v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny).
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky podľa návrhu zadávateľa zákazky, tiež s vyplneným dátumom, podpisom, po prípade
pečiatkou, ak ju uchádzač používa(v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny). Príloha č. 2 k zmluve - Technická špecifikácia dodávky, bude predmetom posúdenia z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Zmluva spolu s neoddeliteľnými prílohami č. 1 a č. 2 bude po jej doplnení a podpísaní naskenovaná a predložená v ponuke uchádzača.
18

Zábezpeka

18.19 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
21

Mena a ceny uvádzané v ponuke

21.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
21.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR (€). Ak navrhovaná zmluvná
cena bude vyjadrená v inej mene ako v mene EUR, budú tieto ponuky prepočítané na EUR podľa kurzového lístka Európskej centrálnej banky platného v deň uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
21.3 Jednotková cena musí byť vyjadrená na dve desatinné miesta, ostatné od nej vypočítané
musia byť taktiež zaokrúhlené na 2 desatinné miesta podľa platných pravidiel matematického
zaokrúhľovania s odstránením skrytých desatinných miest.
21.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení: základná cena bez DPH v EUR; výška DPH v % a v EUR; celková zmluvná cena
v EUR a DPH.
21.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v členení podľa bodu 21.3.
(bez bodov týkajúcich sa DPH) v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
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21.6 Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné
na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením
predmetu zákazky a to najmä:
-

dopravné náklady na miesto inštalácie(do uvedenej prevádzky zadávateľa zákazky)
a vyloženie na mieste inštalácie;

-

náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky, ak takéto dokumenty
sú požadované;

-

náklady na vypracovanie technického projektu, výkresovej dokumentácie ak sú požadované;

-

montáž na mieste určenia a zaškolenie obsluhujúceho personálu;

-

revíziu tovarov, ak si to dodávka vyžaduje;

-

poistenie dodávky tovaru až po dobu jeho inštalácie a skúšobnej prevádzky;

-

všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, aj
tie, ktoré sú definované v časti Opis predmetu obstarávania, v týchto súťažných podmienkach.

Časť IV. PREDKLADANIE PONUKY
22

Lehota na predkladanie ponúk

22.1 Lehota na predkladanie ponúk do: dňa 15.02.2019 čas: do 09:00 hod.(SEČ).
22.2 Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenom čase nebude už
uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.
22.3 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Zadávateľ zákazky vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Ponuka v takom prípade bude vylúčená zo zadávania zákazky, ak bude predložená v rozpore s týmto ustanovením.
22.4 Uchádzač pri predkladaní ponuky postupuje v zmysle bodu 18 týchto súťažných podmienok.
23

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku alebo jej časť dodatočne doplniť, zmeniť alebo stiahnuť do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
23.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom nástroji eZakazky stiahnutím svojej pôvodnej ponuky alebo jej časti a vložením novej ponuky alebo jej časti, avšak len v lehote na predkladanie ponúk.
24

Dôvernosť procesu verejného obstarávania

24.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby zadávateľa zákazky nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom,
ani žiadnym iným osobám. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22 zákona o VO.
24.2 Uchádzač môže niektoré informácie označiť ako dôverné, okrem informácií, ktoré sa zverejňujú,
pričom zadávateľ zákazky je povinný o takto označených informáciách zachovať mlčanlivosť.
Informácie označené ako dôverné sú najmä obchodné tajomstvo a dôverné aspekty ponúk.
Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania,
komisie a otvárania ponúk.
24.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je / bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo
ku ktorému je / bude pridružený (ďalej len „subdodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas plnenia zmluvy / platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy.
24.4 Osoba podľa § 8 ods.1) neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, s verejným záujmom alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
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Časť V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
25

Otváranie časti ponúk „OSTATNÉ“

25.1 Otváranie časti ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk časť „OSTATNÉ“ v systéme eZakazky sa uskutoční na adrese: EUNEXT, s.r.o. Južná trieda 93, 040 01 Košice(číslo dverí 209 –
210).
25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.02.2019 o 09:00 hod.
25.3 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky označenej ako „Ostatné“ zadávateľ zákazky zverejní
v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.
25.4 Otváranie a vyhodnotenie časti ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné. Komisia ju vykoná tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne sprístupní časť ponuky označenú ako
„Ostatné“.
25.5 Po sprístupnení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky,
podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti
a ostatných požiadaviek zadávateľa zákazky a vylúčení uchádzačov, alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
26.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

26.1 Komisia posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania a súťažnými podkladmi, posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré boli určené v časti E. Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladoch.
26.2 Verejný obstarávateľ podľa §39 ods.6) môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného
obstarávania, kedykoľvek v jeho priebehu, písomne, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, požiadať uchádzača alebo záujemcu o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených
jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Verejný obstarávateľ tak
učiní z dôvodu, aby mohlo dôjsť k naplneniu §54 ods.2), keďže v tomto verejnom obstarávaní
bude použitá elektronická aukcia, ktorej účelom bude zostaviť poradie ponúk automatizovaným
vyhodnotením, ktoré sa môže uskutočniť, iba po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
26.3 Komisia vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančnej a ekonomickej spôsobilosti, odbornej a technickej spôsobilosti.
26.4 Členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti, ako aj technických požiadaviek
vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL / NESPLNIL, podľa údajov uvedených v ponuke uchádzača.
26.5 Tí uchádzači, ktorí budú pri posudzovaní plnenia požiadaviek na podmienky účasti, aspoň raz
hodnotení vyjadrením NESPLNIL, nesplnia podmienky účasti a ich ponuky budú vylúčené podľa
§ 40 ods.6) resp. ods.7).
26.6 Osoba podľa § 8 ods.1) písomne, pomocou elektronickej komunikácie, požiada uchádzača o
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, alebo splnenie podmienky účasti.
26.7 Ak osoba podľa § 8 ods.1) uchádzača požiada o doplnenie, alebo o vysvetlenie dokladov,
uchádzač ich doručí osobe podľa § 8 ods.1) do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, keďže sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak osoba
podľa § 8 ods.1) neurčí dlhšiu lehotu.
26.8 Osoba podľa § 8 ods.1) vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
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g)

h)
i)
j)

k)

l)

na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v
určenej lehote,
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené
požiadavky,
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa
§ 41 ods. 2 zákona, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

26.9 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a)

všetkých uchádzačov alebo záujemcov,

b)

vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,

c)

vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

d)

záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s
uvedením dôvodu.

26.9 Osoba podľa § 8 ods.1) bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že
a)
b)
27

bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu
a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

Otváranie časti ponúk „KRITÉRIÁ“ a vyhodnotenie ponúk

27.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk, označených ako „KRITÉRIÁ“ bude hodnotiť v tejto časti tie
ponuky, ktoré neboli zo zadávania zákazky vylúčené v časti „OSTATNÉ“ a jednoznačne splnili
požiadavky uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
27.2 Otváranie častí ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk časť „KRITÉRIÁ“ v systéme eZakazky vykoná komisia na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, len vo vzťahu
k uchádzačom, ktorých ponuky vylúčené neboli.
27.3 Medzi odoslaním oznámenia a otváraním, t.j. sprístupnením elektronických častí ponúk, označených ako „KRITÉRIÁ“, musí byť aspoň päť pracovných dní. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“ zadávateľ zákazky zverejní túto informáciu s uvedením dátumu
otvárania vo svojom profile.
27.4 Pri vyhodnotení ponúk bude komisia postupovať podľa náležitostí požadovaných v Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a základe stanovených kritérií, náležitostí a pravidiel ich uplatnenia, uvedených v súťažných podkladoch ako, aj v časti F. Kritériá
na hodnotenie ponúk.
27.5 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk
a priebehu vyhodnocovania.
27.6 Osoba podľa § 8 ods.1) pri zadaní tejto nadlimitnej zákazky použije elektronickú aukciu, pri
použití ktorej je otváranie ponúk podľa § 54 neverejné, údaje podľa § 54 ods.3 komisia
nezverejňuje a zápisnica podľa §54 ods. 3 sa uchádzačom neodosiela.
27.7 Pred realizáciou elektronickej aukcie komisia vyhodnotí návrhy na plnenie kritérií jednotlivých
uchádzačov, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených zadávateľom zákazky.
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27.8 Komisia môže písomne, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, požiadať uchádzačov
o vysvetlenie ponuky, ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní
a počítaní. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.
27.9 Ak sa pri niektorej ponuke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne, pomocou
prostriedkov elektronickej komunikácie, požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
27.10 Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa odoslania
žiadosti o vysvetlenie, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu.
27.11 Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a)

hospodárnosti výrobných postupov, alebo hospodárnosti poskytovaných služieb súvisiacich so zákazkou,

b)

technického riešenia, alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii,

c)

osobitosti zákazky dodávanej uchádzačom,

d)

súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva, alebo zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste výroby zákazky,

e)

dodržiavania povinnosti voči subdodávateľom,

f)

možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

27.12

Ak uchádzač odôvodní mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak bude jeho ponuka vylúčená.

27.13

Ak budú predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti
a požiadavky zadávateľa zákazky na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj
ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, najmenej o
a)
b)

15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou alebo
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

27.14

Po písomnom zdôvodnení, mimoriadne nízkej ponuky, doručenom pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia.

27.15

Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 27.8,
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených
dôkazov.

27.16

Osoba podľa § 8 ods.1) vylúči ponuku, ak
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch
potrebných na vypracovanie ponuky,
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa 27.8 do
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu, keďže komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.8,
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak
komisia neurčila dlhšiu lehotu,
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 27.11,
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g)
h)
27.17

uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

Uchádzač bude písomne upovedomený,
o vylúčení jeho ponuky s uvedením

prostredníctvom

elektronických

prostriedkov

a)

dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými obstarávateľom,

c)

lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

27.18

V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky
náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky, prípadne súvisiacich služieb podľa § 2 a 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

27.19

O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie.
Zápisnica obsahuje najmä

27.19

28

a)

zoznam členov komisie,

b)

zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,

c)

zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

d)

dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,

e)

poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s
uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak
ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,

f)

dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s
výhradou.

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk osoba podľa § 8 ods.1) písomne elektronickými prostriedkami vyzve súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti uchádzačov a
všetky podmienky na predmet zákazky na účasť v elektronickej aukcii.
Priebeh elektronickej aukcie

28.1 Osoba podľa § 8 ods.1) ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo zadávania zákazky vylúčené v časti
OSTATNÉ ani v časti KRITÉRIÁ a jednoznačne splnili požiadavky uvedené v oznámení, či výzve
na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch vyzve dotknutých uchádzačov na účasť
v elektronickej aukcii.
Výklad pojmov
28.2 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronický systém certifikovaný §151 zákona o VO na predkladanie
nových cien v EUR bez DPH upravených smerom nadol.
28.3 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk.
28.4 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení, či výzve a bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.
28.5 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie, v ktorom uchádzači predkladajú nové hodnoty upravené smerom nadol v súlade s týmito súťažnými podkladmi.
28.6 Elektronická aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v reálnom čase.
28.7 Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom
pre verejné obstarávanie.
Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie
28.8 V rámci elektronickej aukcie uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, môžu
v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritéria uvedené vo svojich
ponukách smerom nadol.
28.9 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí
neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania,
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na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“), budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača uvedenej v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktoré uchádzač uvádza v krycom liste ponuky).
28.10 Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk , na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom
sprístupnený vstup do aukčnej siene.
28.11 Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich
vstupných cien, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a ktoré musia
byť zhodné s pôvodnými, elektronicky predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku
elektronickej aukcie bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku elektronickej aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie
o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
28.12 Elektronická aukcia sa začne v termíne uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku elektronickej aukcie sa každému z uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho ponuky.
28.13 Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane znižovať svoj
návrh na plnenie kritéria, ktorým je celková cena zákazky zadávaná cez jednotlivé logické
celky predmetu zákazky bez DPH vyjadrená v EUR na ktoré uchádzač predložil ponuku.
Minimálny rozdiel zmeny ceny bez DPH je stanovený:
Pre logický celok č. 1 na 250 EUR bez DPH
Pre logický celok č. 2 na 100 EUR bez DPH
28.14 Elektronická aukcia začne vo Výzve stanovenom dátume a čase.
28.15 Verejný obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, uskutočnenú pre potreby tohto verejného obstarávania v lehotách určených podľa § 54 ods.11) zákona o verejnom obstarávaní, t.j.:
a)

vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa uvedie dátum a čas jej skončenia,

b)

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.

28.16 Lehoty na ukončenie elektronickej aukcie určuje Osoba podľa § 8, podľa § 54 ods. (11) zákona
o verejnom obstarávaní:
a)

Podľa písmena a) – sa elektronická aukcia ukončí po 20 minútach v prípade, že nebudú predložené žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych
rozdielov, t. j. uplynutím 20. minúty elektronickej aukcie;

b)

podľa písm. b) - sa elektronická aukcia ukončí v prípade, že osoba podľa § 8, nedostane žiadne ďalšie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade uvedie osoba podľa § 8 vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
bude 3 minúty od prijatia poslednej ponuky, ktorá bude spĺňať požiadavky týkajúce
sa minimálnych rozdielov, t. j. ak v priebehu elektronickej aukcie dôjde k takej zmene
ponuky ceny, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, elektronická aukcia sa od momentu predloženia takejto ponuky skončí o 3 minúty.
V prípade, že v elektronickej aukcii budú zadané aj ďalšie ponuky spĺňajúce požiadavky minimálnych rozdielov, tak elektronická aukcia skončí o 3minúty od prijatia poslednej z nich. Počet prijatí ponúk spĺňajúcich požiadavky minimálnych rozdielov je neobmedzený.

Poznámka pre ujasnenie vyššie uvedeného:
Napr. ak nastane situácia, že v elektronickej aukcii nebude predložená v priebehu 20 minút,
žiadna nová ponuka, elektronická aukcia sa ukončí po uplynutí 20-tej minúty (v zmysle § 53
ods. 11) písm. a) ZVO). Ak bude predložená ponuka v 17tej, 18tej alebo 19tej minúte priebeOperačný program Kvalita životného prostredia
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hu elektronickej aukcie, dĺžka trvania aukcie sa predlží o ďalšie 3 minúty od dátumu a času
predloženia novej ponuky (v zmysle § 54 ods.11) písm. b) ZVO) napr. pri zmene ponuky v 19tej minúte bude zvyšný čas do ukončenia aukcie 3 minúty (1 minúta zostávajúca z pôvodného
nastavenia 20-tich minút, plus pristavené 2 minúty časového predĺženia, t.j. koniec aukcie je
v 22-hej minúte) pričom každá nasledujúca zmena ponúk v lehote bude znamenať predĺženie
o 3 minúty od tejto poslednej zmeny ponuky (ďalšia ponuka zadaná v 21-ej minúte predĺži
aukciu do 24-tej minúty atď.). Maximálny počet predĺženia (o 3 minúty) nie je limitovaný.
28.17

V priebehu elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované informácie, ktoré
im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením na
klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v elektronickej aukcii.

28.18

Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa zobrazí správa,
že zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní ponuky.
Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie e-aukcie sa
zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých uchádzačov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore.

28.19

Po ukončení elektronickej aukcie systém nedovolí nikomu z uchádzačov upravovať jednotlivé
hodnoty, ktoré boli predmetom danej elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie je
určenie poradia uchádzačov podľa kapitoly F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich
hodnotenia týchto súťažných podkladov.
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:

28.20

Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je
nutné mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox – minimálne vo verzii
26, Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná,
avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým
pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas
priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V
prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne.

28.21

Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v
posledných minútach elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť
posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je
doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli
do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia,
že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný
z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako
ukončenie aukcie.

28.22

Komisia na svojom neverejnom zasadnutí po uskutočnení elektronickej aukcie vyhodnotí korektnosť priebehu elektronickej aukcie podľa doručených dokumentov o priebehu elektronickej aukcie (reportov z elektronickej aukcie)
Upozorňujeme uchádzačov aby elektronickej aukcii venovali zvýšenú pozornosť, nakoľko v
prípade „chybného“ zadania hodnoty, alebo hodnoty zadanej omylom sa bude považovať zadanie takejto hodnoty ako riadny a platný úkon uchádzača, ktorý elektronická aukcia bude

28.23
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hodnotiť. Proti tomuto úkonu uchádzača nie je možné uplatnenie opravného prostriedku a navrhnutú hodnotu nie je možné anulovať alebo zobrať späť!
Kontakt na administrátora e-aukcie:
e-mail: podpora@eaukcie.sk
tel. č.: +421 2 6541 1356,
mobil: +421 905 378 454.
28.24 Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii. Účasť v elektronickej aukcii zo strany uchádzačov je dobrovoľná.

Časť VI. UZAVRETIE ZMLUVY
29

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

29.1 Osoba podľa § 8 ods.1) po vyhodnotení ponúk a po skončení postupu elektronickej aukcie bezodkladne písomne, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali a zúčastnili sa elektronickej aukcie, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk a poradie uchádzačov v profile.
29.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku
vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka
podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
30

Uzavretie zmluvy

30.1 Osoba podľa § 8 ods.1) uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úspešná v lehote viazanosti ponúk, v zmysle §54 ods.13).
30.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
30.3 Osoba podľa § 8 ods.1) môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň
odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3
alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní, s prihliadnutím
na relevantnosť §56 ods.4) až ods. 6).
30.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú
na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo § 170, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaní.
30.5 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu
30.3, osoba podľa § 8 ods.1) môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo
nie sú splnené povinnosti podľa bodu 30.3, osoba podľa § 8 ods.1) môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy
tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne
vyzvaní.
30.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu, alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Zákaz sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
30.7 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena
skupiny dodávateľov.
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30.8 Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa
obchodné podmienky predložené uchádzačmi budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam,
ktoré by znevýhodňovali osobu podľa §8. Táto ponuka sa stane pre verejného obstarávateľa
neprijateľná. Zároveň platí, že lehoty určené v bodoch 30. tejto časti súťažných podkladov sú
určené zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, avšak zmluva o dielo nadobudne
účinnosť a povinnosti z nej pre účastníkov nastanú iba v prípade(odkladacie podmienky), ako je
uvedené v bode 6.1 týchto súťažných podmienok.
31

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

31.1 Osoba podľa § 8 zruší verejné obstarávanie, ak:
31.1.1 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatnil námietky v lehote stanovenej zákonom o verejnom obstarávaní;
31.1.2 nedostal ani jednu ponuku;
31.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa §42 a uchádzač nepodal námietky v lehote stanovenej zákonom o verejnom obstarávaní;
31.1.4 jeho zrušenie nariadil úrad.
31.2 Osoba podľa § 8 môže zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od osoby podľa § 8 požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovala, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní,
ktoré má, alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo
predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a osoba podľa § 8 nezrušila verejné obstarávanie, zverejní v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušila.
31.3 Osoba podľa § 8 bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu
zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
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OBSTARÁVA: Osoba podľa § 8 ods.1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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1. Predmet zákazky
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti M-D-J
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. je svojou výrobnou činnosťou zameraná na vytváranie a nasadzovanie
najnovších metód a technológií z oblasti kybernetiky, automatizácie, umelej inteligencie, informatiky a
komunikačných technológií do jednotlivých odvetví priemyslu v tuzemsku aj v zahraničí s cieľom optimalizácie riadenia výrobných postupov a procesov v priemyselných podnikov.
V súčasnosti je aplikačnou doménou spoločnosti návrh a výroba veľkých, stredných a malých technologických súborov v oblasti riadenia, tak klasických ako aj sofistikovaných priemyselných komplexov,
dodávok softvérových a hardvérových celkov, meracej, automatizačnej techniky a priame aj vzdialené
riadenie a monitorovanie technologických a robotických pracovísk.
Spoločnosť M-D-J spol. s r.o. sa na základe uchádzania sa o získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a to cez Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritnú os 4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičnú prioritu 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch a špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie
energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch cez schému pomoci de minimis:
Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch, s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30 pre pripravovaný projekt(projektovú žiadosť) "Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti
M-D-J", ktorého poskytovateľom je MŽP SR prostredníctvom agentúry SIEA, realizujeme verejné obstarávanie k dodávke a inštalácii zariadení, ktoré svojou systémovou previazanosťou povedú
k celkovému zníženiu energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej haly spoločnosti.
ZÁKLADNÝ POPIS LOGICKÝCH CELKOV A ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je modernizácia energetických zariadení prevádzky spoločnosti M-D-J spol. s r.o.
s maximálnym využitím obnoviteľných zdrojov energií, prostredníctvom návrhu a umiestnenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a
elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na streche budovy obstarávateľa
a systémového inteligentného regulátora pre monitorovanie, riadenie a optimalizáciu využitia takto
získaných energií v prevádzke obstarávateľa. Energetické zariadenia spolu so systémovým inteligentným regulátorom sú racionálne delené na dva prevádzkové súbory – logické celky, ktoré je však pre
svoju systémovú previazanosť nutné naceniť, dodať a inštalovať, ako celok. Z tohto dôvodu zákazka
nie je delená na časti, ale požaduje sa spoločné nacenenie logických celkov.
Vďaka inštalácii kogeneračnej jednotky, vrátane kumulácie tepelnej a elektrickej energie sa efektívnejšie využije energia obsiahnutá v zemnom plyne a mimo vykurovacej sezóny sa vďaka kumulácii elektrickej energie naplno využije energia slnečného žiarenia pomocou fotovoltického zariadenia. Vyrobená
elektrická energia sa kompletne využije v budove obstarávateľa, prebytky tepla a elektrickej energie
sa uložia do kumulátorov energií. Výhodou navrhovaného integrovaného systému bude schopnosť
inteligentného regulátora optimalizovať výrobu tepelnej a elektrickej energie podľa aktuálnej potreby
výrobno-priemyselnej budovy. V zimnom období namiesto kotlov bude automaticky zapojená do procesu výroby tepla, ako aj elektrickej energie, kogeneračná jednotka. Automatické štartovanie kogeneračnej jednotky bude zabezpečovať systémový inteligentný regulátor. V letnom období bude hlavným
zdrojom elektrickej energie fotovoltické zariadenie umiestnené na streche budovy. Časť energie sa
spotrebuje priamo v elektrických zariadeniach budovy, prebytok sa uloží do kumulátora elektrickej
energie. Na ohrev TUV v letnom období sa využije elektrická energia, doplnením elektrickej špirály
v existujúcom zásobníku.
Predpokladom návrhu tohto sofistikovaného riešenia je pokryť potreby elektrickej a tepelnej energie
na prevádzku výrobno-priemyselnej budovy obstarávateľa na 100%. Využitie slnečnej energie pre
100%tné pokrytie spotreby elektrickej energie v priemyselnom objekte je v predpoklade minimálne na
úrovni 6-7 mesiacov letného obdobia. Celý prezentovaný systém je navrhnutý pre potreby budovy
obstarávateľa pre vlastnú spotrebu objektu. Inteligentný systémový regulátor bude monitorovať aj
prívod elektrickej energie, aby prebytky neboli distribuované do miestnej NN siete. Prívod z miestnej
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siete bude slúžiť, iba ako záložný zdroj, pre prípad poruchy alebo servisu na OZE zariadeniach. Systém
kumulátorov po výpadku napätia a odpojení od siete umožní obnoviť napätie a prevádzkovať budovu
v ostrovnom režime.
Pre vytvorenie jasnej predstavy a pre možnosti nacenenia celej zákazky prezentovanej touto súťažou,
tvoria podporné dokumenty , t.j. technické správy a projektová dokumentácia, ktoré sú jej nedeliteľnou prílohou.
Logický celok č.1– Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením
Zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla bude samostatne stojaci objekt mimo budovy
obstarávateľa. Kogeneračná jednotka v kontajnerovom prevedení bude umiestnená na parkovisku, t.j.
priľahlej parcele 5067/36, vo výlučnom vlastníctve zadávateľa zákazky, ktorá je spevnenou plochou,
využívanou aj na parkovanie zamestnancov viď celková dispozícia prevádzkového súboru – príloha výkresová dokumentácia. Doplnené prídavné zariadenia pre kumuláciu tepelnej a elektrickej energie
umožnia uskladnenie uvedených energií. Celý proces ovládania týchto zariadení zabezpečí systémový
inteligentný regulátor, ktorý bude monitorovať, optimalizovať a riadiť uskladnenie prebytočnej energie
a spätné využitie vo výrobno-priemyselnej prevádzke spoločnosti M-D-J.
Zadanie teda zahŕňa:
- Dodanie, pripojenie a inštaláciu kogeneračnej jednotky k technologickým rozvodom v budove spoločnosti M-D-J;
- Dodanie, pripojenie a inštaláciu prídavných zariadení pre kumuláciu tepelnej a elektrickej energie;
- Dodanie, pripojenie a inštaláciu systémového inteligentného regulátora zabezpečujúceho monitoring,
optimalizáciu distribúcie a riadenie kumulácie tepelnej a elektrickej energie vo vzťahu ku kogeneračnej jednotke a fotovoltickému zariadeniu umiestneného na streche budovy;
Špecifikácia logického celku č. 1
Názov logického
celku

Časť podskupiny

Minimálne požadované parametre
Maximálne rozmery kontajnera (š x v x h) = 4,5m x 2,8m x 2,7m
Minimálny menovitý elektrický výkon pri maximálnom výkone zariadenia: 30 kW
Minimálny tepelný výkon pri maximálnom výkone kogeneračnej jednotky: 45 kW
Maximálny tepelný výkon pri maximálnom výkone kogeneračnej jednotky: 75 kW
Minimálna elektrická účinnosť: 30%
Minimálna tepelná účinnosť: 60%
Minimálna celková účinnosť: 90%
Maximálne emisné limity pre CO: 300mg/Nm3
Maximálne emisné limity pre Nox: 250mg/Nm4
Prevádzkové výstupné napätie pri frekvencii 50 Hz: 400V AC
Minimálne metánové číslo prevádzkovaného paliva na zemný plyn: 80

Logický celok č.1 –
Kogeneračná jednotka
s kumuláciou energií
s inteligentným riadením

Maximálna teplota vratnej vody: 70°C
1a. Kontajnerová
kogeneračná jednotka

Maximálne hlukové parametre kapotáže v 1m: 70 dB
Minimálne
Typ generátora synchrónny
požiadavky na Núdzové chladenie pre plný výkon KGJ
prevedenie
Možnosť ostrovnej prevádzky
a súčasti
kogeneračnej Kontajnerové riešenie kogeneračnej jednotky
jednotky
STN EN ISO 12100:2011
Minimálne
požiadavky na
vyhlásenia o
zhode a platné
certifikáty
zariadenia
Kontajnerová
kogeneračná
jednotka

STN EN ISO 14120:2017
STN EN ISO 13857:2008
STN EN ISO 1037+A1:20080
STN EN ISO 11202:201
STN EN ISO 3746:2011
STN EN 60335-1 ed.3:2012
STN EN ISO 8528-13:2016
STN EN 62233:2008
STN EN 55014-1 ed.3:2007
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STN EN 61000-3-2 ed.4:2015
STN EN 61000-3-3 ed.3:2014
STN EN 61000-6-2 ed.3:2006
STN EN 60335-1 ed.2:2012
STN EN 60335-2-102:2007
Oceľová povrchová úprava proti korózii
Vzduchotechnika
Minimálne
požiadavky na
prevedenie a
súčasť výbavy
kontajnera

EPS – elektrický požiarny systém
CH4 metánový snímač
Tepelné výmenníky
Sekundárne čerpadlo
Total stop tlačidlo pre núdzové odstavenie jednotky
Možnosť diaľkového riadenia kogeneračnej jednotky minimálne cez
protokol Modbus TCP
Výfukové potrubie z nehrdzavejúcej ocele
Minimálna výška výfukového potrubia od terénu: 9 m

Rozsah objemu zásobníka kumulátora tepelnej energie: 4000-7000 l
Materiál zásobníka: oceľ
Maximálny pracovný tlak: 1Mpa (10bar)
Maximálna teplota akumulovanej vody: 95°C
Minimálna izolácia zásobníka: 10cm

1b. Kumulátor
tepelnej energie

Minimálny počet objímok pre teplomer v rôznych vrstvách 1/2" závit: 3 ks
Minimálny počet prevodníkov 4-20mA pre riadiaci systém na meranie teploty
v kumulátore: 5 ks
Čerpadlo pre akumuláciu s riadením otáčok cez frekvečný menič
pre reguláciu otáčok 4-20mA z riadiaceho systému
Čerpadlo pre kotolňu s riadením otáčok frekvečný menič pre reguláciu otáčok 4-20mA z riadiaceho systému
Minimálne
Meranie dodávaného tepla z kogeneračnej jednotky Merač tepla s
požiadavky na výstupom Modbus pre riadiací systém
prevedenie
Meranie teploty na potrubí s prevodníkom 4-20mA pre riadiaci
a súčasti
systém
kumulátora
tepelnej ener- Expanzná nádrž s poistným ventilom v rozmedzí 400-700 litrov
Oceľové potrubie s tepelnou izoláciou pre pripojenie kogeneračnej
gie
jednotky, kumulátora tepelnej energie a kotolne s priemerom 5/4"
v minimálnej dĺžke 200 m
Dodávka ostatného upevňovacieho a izolačného materiálu
Rozsah celkovej kapacity: 90-120kWh
Rozsah nabíjacieho/vybíjacieho výkonu: 40-60kW

1c. Kumulátor
elektrickej energie

Minimálny počet binárnych vstupov 24V DC pre monitorovanie zariadení: 5 ks
Minimálny počet binárnych výstupov 24V DC s oddeľovacími relé 230V/10A, ovládacími cievkami 24V DC: 3 ks
Minimálny počet analógových vstupov pre meranie teploty a iných veličín cez prevodník 4-20mA: 5 ks
Minimálny počet analógových výstupov pre riadenie čerpadiel, zariadení signálom 420mA: 3ks
Minimálny výkon záložného zdroja pre napájanie systému: 1500VA
Minimálna doba napájania systému zo záložného zdroja: 3 hodiny
Minimálny počet zdrojov elektrickej energie 24V /10A DC: 2 ks
Minimálne
požiadavky na
prevedenie
a súčasti
kumulátora
elektrickej
energie

1d. Systémový
inteligentný
regulátor

Interiérové prevedenie
Rozhranie Modbus TCP/IP pre pripojenie k regulátoru
Antisland relé - sieťová ochrana
Vstavané chladenie kumulátora
Možnosť ostrovnej prevádzky
Kompletný riadiaci systém v rozvádzači so základnými parametrami

Vstupné a výstupné svorky
Minimálny počet diskrétnych vstupov BI 24V DC pre monitorovanie zariadení: 64 ks
Minimálny počet diskrétnych výstupov BO s oddeľovacími relé 230V/10A a ovládacími cievkami 24V DC: 64 ks
Minimálny počet analógových vstupov AI pre meranie teploty a iných veličín cez
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prevodník 4-20mA: 24 ks
Minimálny počet analógových výstupov AO pre riadenie čerpadiel, zariadení signálom 4-20mA: 24 ks
Minimálny počet vstupno-výstupných svoriek: 500 ks
Minimálny počet záložných zdrojov: 1 ks
Minimálny výkon záložného zdroja: 1500 VA
Minimálny čas zálohy záložného zdroja: 3 hod.
Minimálny počet napájacích zdrojov 24V /10A DC: 2 ks
Minimálne
Rackové prevedenie v štandardnom priemyselnom presklennom
požiadavky na racku
prevedenie
Typ procesora: multitaskingový
systémového
Rozhranie komunikačnej siete ModBus TCP/ARTU
inteligentného
Rozhranie komunikačnej siete Ethernet/IP
regulátora

Logický celok č.2– Fotovoltické zariadenie
Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov umiestnených na pomocnej konštrukcii strechy
prevádzky obstarávateľa. Budova je vo výlučnom vlastníctve zadávateľa zákazky a nachádza sa na
adrese Rampová 6 v Košiciach, lokalizovanej v katastrálnom území Košice-Severné mesto na parcele s
číslom 5061. Panely budú cez invertory dodávať elektrickú energiu do objektu. Systémový inteligentný
regulátor zabezpečí monitorovanie spotreby budovy a prebytočnú energiu uloží do kumulátora elektrickej energie.
Špecifikácia logického celku č. 2
Názov logického
celku

Časť podskupiny

Minimálne požadované parametre
Maximálne rozmery (š x v x h): 105cm x 160cm x 5cm
Maximálna hmotnosť 1 panela: 21 kg
Maximálne napätie naprázdno Uo: 120V
Maximálny prúd Imax: 9 A

2a. Fotovoltické panely

Minimálna účinnosť panela: 18%
Maximálne napätie stringu: 1000V
Minimálna mechanická odolnosť v tlaku: 5300Pa
Minimálna hmotnosť zaťažovacích betónových kociek nosnej konštrukcie
fotovoltického panela: 85 kg
Povrchová úprava: nerez alebo žiarové zinkovanie
Typ invertora: fotovoltický invertor DC/AC
Minimálny rozsah nominálneho výkonu pre invertor Pn: 15-25kW
Minimálny počet vstupov 1000V DC/16A DC s MPPT pre pripojenie panelov: 3
ks
Maximálna nočná spotreba: 2W
Minimálna účinnosť (EU): 95%
Minimálne krytie invertora: IP 65

Logický celok č.2
Fotovoltické zariadenie

Maximálna hmotnosť: 65kg
Rozsah prevádzkovej teploty: od 40°C do +59°C
2b. Inventor

Povrchová úprava nosnej konštrukcie pre invertory: žiarové zinkovanie
Minimálne parametre DC kabeláže vrátane vodotesných koncoviek: U=1000V,
prierez vodiča min 6mm2
Minimálne rozmery káblových oceľových žľabov: 50x50mm
Povrchová úprava káblových oceľových žľabov: žiarové zinkovanie
Minimálny počet 3-fázových poistkových odpínačov rozvádzača R FVE: 2 ks
Minimálny počet poistkových vložiek 40A rozvádzača R FVE: 1 ks
Menovité napätie DC rozvádzača R FVE: 1000V
Minimálne požiadavky na
prevedenie rozvádzača R
FVE:
Minimálne požiadavky na

skrinka do exteriéru s minimálnym krytím IP65
vodotesné káblové prechodky
Typ kábla: CYKY J 5x10
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Názov logického
celku

Časť podskupiny

Minimálne požadované parametre
dodávku a montáž kábla
kábla -WL INV 1, -WL
INV2:
Minimálne požiadavky na
dodávku a montáž kábla
kábla -WL FVE:
Minimálne požiadavky na
pospájanie hlavnej konštrukcie Fotovoltických
panel

Uloženie v žľabe
Invertor 1(2) do +R FVE
Typ kábla: CYKY J 5x16
Uloženie v žľabe
Trasa +R FVE do +R OZE
Typ kábla: CYA 25 alebo AlmgSi 8mm
Uzemňovacie svorky
Prevedenie invertora s transformátorom
Prevedenie do exteriéru

Minimálne požiadavky na
prevedenie invertora

Výstup 3~ NPE 400/230V
Sieťová ochrana, meranie izolačného stavu DC,
ochrana proti prepolovaniu
Komunikačný port Modbus TCP/IP
Vstavané chladenie
Zapojenie stringov k invertorom
Rozvádzač R FVE s držiakom na rovnú strechu

Ponuka ceny bude zahŕňať tiež obstarávacie náklady podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena,
za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním, pri cenotvorbe je potrebné počítať s nasledovnými ukazovateľmi zo strany uchádzača(dodávateľa):
Doprava – dopravu technológií a zariadení na miesto inštalácie(k odberateľovi/ obstarávateľovi) zabezpečuje dodávateľ;
Inštaláciu zariadenia - tu odberateľ(obstarávateľ) zabezpečí:
•

Prípravu miesta inštalácie(stavebné úpravy, predpríprava pre možnosti inštalácie), ak je potrebné, v priestore umiestnenia zariadenia(inštalácie) nebudú žiadne prekážky, ktoré by komplikovali prístup a samotnú inštaláciu,

•

Zabezpečenie médií - elektrickej energie(privedenie požadovaných parametrov na dodávku
elektrickej energie pre technológiu minimálne 3 metre od miesta jej inštalácie);

Dodávateľ(uchádzač) zabezpečí
•

Vyloženie technologických zariadení na mieste inštalácie(vo výrobnom závode obstarávateľa),

•

Navážanie všetkých častí technologických zariadení na miesto inštalácie,

•

Zabezpečenie zdvíhacích mechanizmov pre účely inštalácie, ak si to prípad vyžaduje,

•

Likvidáciu obalových materiálov a odpadov vzniknutých z inštalácie,

•

Poistenie technologických zariadení až po dobu ich kompletnej inštalácie a skúšobnej prevádzky(prechod poistenia komplexu zariadení na vrub obstarávateľa po podpise preberacieho
protokolu);

Uvedenie do prevádzky - zabezpečí dodávateľ - kompletná inštalácia, komplexné skúšky na základe pripojenia ku zdroju a spustenia zariadení do prevádzky podľa postupov dodávateľa, prevedenie
odbornej prehliadky a skúšky zariadení(revízna správa), následne prevedenie skúšobnej prevádzky po
inštalovaní všetkých potrebných súčastí dodávky a doladenie celého dodaného systému.
Zaškolenie obsluhy - zabezpečí dodávateľ – dodávateľ vyškolí vybraných zamestnancov obstarávateľa – správne spúšťanie a štartovanie dodávaného súboru technologických zariadení, oboznámi
s funkciami dodávaných zariadení, s ich komponentmi, programom a softwarovým vybavením a prepojením, zaučenie programovania, oboznámi s manipuláciou, s médiami, rozoznávanie systémových
hlásení a chybových hlásení zariadení až po správne vypínanie a odstávku celého technologického
komplexu.
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OBSTARÁVA: Osoba podľa § 8 ods.1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
TOVARY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
spoločnosti M-D-J

C. Spôsob určenia ceny

Košice, december 2018
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1.

Cena za predmet zákazky bude určená v zmysle 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 NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena a jednotkové ceny budú vyjadrené v EUR (€) – číslicou
zaokrúhlenou na dve desatinné miesta podľa platných pravidiel matematického zaokrúhľovania.

3.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Zmluvná cena v eur bez DPH
Výška DPH v eur a sadzba DPH v %
Zmluvná cena v eur + DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v členení podľa bodu 3. (bez
časti týkajúcej sa DPH) v eur. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

Logický celok č.1 – Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením
Logický celok č.2 – Fotovoltické zariadenie
Predpokladaná hodnota celej zákazky je určená na

268.173,00 EUR bez DPH
85.929,33 EUR bez DPH
354.102,33 EUR bez DPH
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OBSTARÁVA: Osoba podľa §8 ods.1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
TOVARY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
spoločnosti M-D-J

D. Obchodné podmienky

Košice, december 2018
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.2 – Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Špecifický cieľ 4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

33 zo 51

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej
budovy spoločnosti M-D-J

1.

Osoba podľa §8 ods.1) zákona o VO pripravila návrh zmluvných podmienok, ktoré požaduje
striktne dodržať, aby sa tak zabránilo zmene záväzných zmluvných podmienok, tak aby sa
nevymykali obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by mohli znevýhodňovať osobu podľa §8
ods.1) zákona o VO.

2.

Uchádzač doplní do návrhu záväzných zmluvných podmienok - obchodné údaje, lehoty a ďalšie
informácie v článkoch a odsekoch zmluvy podľa poznámok.

3.

Uchádzač preberie zadávateľom zákazky vypracované záväzné zmluvné podmienky do svojho
návrhu ponuky a nebude doň dopĺňať žiadne ustanovenia, aby sa tak návrh zmluvy nedostal do
rozporu s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, resp. Výzvou na predkladanie ponúk
a týmito súťažnými podkladmi.

4.

Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, predložená ponuka vrátane návrhu zmluvy musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny uchádzačov, alebo zástupcom člena
skupiny uchádzačov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny uchádzačov v záväzkových
vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje
k takémuto úkonu.

5.

Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku z predložených ponúk, v ktorej sa
zmluvné podmienky menili oproti návrhu záväzných podmienok zmluvy predloženej zadávateľom
zákazky.

6.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke doplnený návrh zmluvy podľa nižšie uvedeného vzoru.

7.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy bude príloha zmluvy a to Príloha č. 1 Podrobný rozpočet ku zmluve
podľa zadania osoby podľa §8 ods.1) zákona o VO – viď príloha k návrhu zmluvy. Podrobný
rozpočet bude aktualizovaný pri podpise zmluvy s víťazným uchádzačom, pre predmet zákazky,
ako aj pre definované logické celky, na základe výsledku elektronickej aukcie.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky –
podľa návrhu zadávateľa zákazky.
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Projekt:
„Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej
budovy spoločnosti M-D-J“

VZOR
Záväzný návrh zmluvných podmienok tvorí samostatnú prílohu ktorú poskytujeme v pdf* formáte
predložený formulár je iba vzorový
Z M L U V A O D I E L O č. .......................... 2
(ďalej len “Zmluva”)
uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
Zapísaná:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len Objednávateľ)

M – D – J, spol. s r.o.
Juhoslovanská 1, 040 01 Košice
Ing. Ján Liguš, PhD - konateľ spoločnosti
v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 3583/V
31678378
SK2020485511
2020485511
Poštová banka, a.s.
020308467/6500v tvare IBAN: SK27 6500 0000 0000 2030 8467

(doplní uchádzač rukou)
1.2. Zhotoviteľ 3
Sídlo:

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

V zastúpení:

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

Zapísaná:

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

IČO:

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

IČ pre DPH:

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

DIČ:

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

Bankové spojenie:

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

Číslo účtu:

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

(ďalej len Zhotoviteľ)
Preambula
2.1

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, podľa príslušných ustanovení §66 Verejná súťaž podľa zákona o verejnom obstarávaní.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť a povinnosti z tejto zmluvy pre jej účastníkov nastanú
iba v prípade(odkladacie podmienky), ak:
D) Objednávateľ z tejto zmluvy o dielo získa nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP), t.j.
poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom z tejto zmluvy, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku(NFP). NFP sa bude skladať zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu a bude realizovaný cez Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritnú
os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičnú
prioritu 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov

2
3

Doplní uchádzač
Doplní uchádzač
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.2 – Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
Špecifický cieľ 4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
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5.4 Zhotoviteľ prehlasuje že JE / NIE JE 4 platcom DPH podľa platných predpisov.
5.5

Ak v dôsledku administratívneho zásahu štátu dôjde v čase plnenia Zmluvy k zavedeniu alebo k
úprave dovoznej prirážky, cla, DPH, alebo iným opatreniam, ktoré majú vplyv na cenu dodávky,
Zhotoviteľ je oprávnený upraviť primerane cenu predmetu Zmluvy, ak sa naň tieto opatrenia
vzťahujú.

5.6

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

5.7

Zhotoviteľ doručí faktúru Objednávateľovi na adresu sídla, resp. prevádzky Objednávateľa.

5.8

Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za dodaný predmet zmluvy v dohodnutej cene na základe
Zhotoviteľom vystavenej konečnej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Právo vyhotoviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po podpísaní
Protokolu o záverečnej akceptácii v zmysle Prílohy A, bod 11. Vystaveniu konečnej faktúry bude
predchádzať dodanie a protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy(preberací protokol potvrdený
obidvoma zmluvnými stranami podľa prílohy A), ako aj skúšobná a ostrá prevádzka, zaškolenie
určených zamestnancov zo strany Objednávateľa. Súčasťou bude aj úhrada dane z pridanej
hodnoty (DPH).

5.9

Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné
vysporiadanie dodávky tovarov a s tým služieb spojených. Konečná faktúra bude obsahovať
nasledovné údaje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Názov a sídlo firmy Zhotoviteľa, IČO, DIČ, označenie oprávnenej osoby,
Číslo faktúry,
Názov a kód projektu pre ktorý bol predmet plnenia zmluvy,
Deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra uhradiť(ktorá by mala
korešpondovať s údajmi v tejto zmluve uvedenými),
Fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú fakturovanú cenu,
Označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
Pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
Prílohy, touto zmluvou určené;

5.10 Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov, nebude vystavená
v súlade so Zmluvou, alebo nebude obsahovať požadované prílohy, má Objednávateľ právo
vrátiť ju v termíne splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný
termín splatnosti faktúry a Objednávateľ nie je v omeškaní. Nový termín splatnosti faktúry
začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry.
5.11 V prípade, že tovar bude pri dodaní vykazovať vadu či viacero vád, nie je Objednávateľ do
doby, než Zhotoviteľ vadu či vady odstráni, povinný uhradiť Zhotoviteľovi časť ceny diela vo
výške zodpovedajúcej cene vadného tovaru. V takomto prípade Objednávateľ nebude v
omeškaní ohľadne zaplatenia nesplatenej čiastky nadobúdacej ceny.
Termín plnenia a spôsob preberania
6.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo definované v tejto zmluve a jej nedeliteľných prílohách, na
základe podpisu zmluvy a to do 7 mesiacov od protokolárneho prevzatia miesta dodania a
inštalácie. Termín odovzdania diela sa týmto stanovuje na ..................... 5

6.2

Podrobné podmienky preberania Diela sú uvedené v Prílohe A.

7.1

Vlastnícke právo na Dielo prechádza na Objednávateľa po úplnej úhrade ceny Diela.

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za tovary(výrobky) dodané do priestorov Objednávateľa do podpísania
preberacieho protokolu v zmysle Prílohy A, bodu 11.

Prechod práv a povinností

4
5

Zhotoviteľ nesprávne(neplatné) prečiarkne.
Termín bude dopísaný na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy a následného protokolárneho prevzatia miesta dodania a inštalácie.
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-

Príloha A – Preberací protokol
Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet ku zmluve
Príloha č. 2 - Technická špecifikácia dodávky (vypracovaná na základe súťažných podkladov a podľa ponuky Zhotoviteľa);
18.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, jej obsahu porozumeli a ako
slobodný a vážny prejav vôle ju na znak svojho súhlasu podpísali.
-

V Lučenci, dňa 10.02.2019

Podpis zodpovednej osoby a pečiatka

__________________________________
Zhotoviteľ: Mirabel, s.r.o.
V zastúpení: Ing. František Neopakovateľný

V Košiciach, dňa ....................

_____________________________________
Objednávateľ: M-D-J, spol. s r.o.
V zastúpení:
Ing. Ján Liguš, PhD.; konateľ
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Tento list slúži, ako VZOR pre vyplnenie PRÍLOHY č. 1 - PODROBNÝ ROZPOČET ku ZMLUVE uchádzačom. Pre zjednodušenie vyplnenia
a automatického spočítavania, ako jednotlivých položiek, tak aj celkovej hodnoty za jednotlivé technologické(logické) celky, osoba podľa § 8 túto prílohu dáva k dispozícii vo formáte .XLS.
Príloha 1. Podrobný rozpočet
P.č.

1

Presný názov
a typové zaradenie
ponúkaného zariadenia

Názov položky

MJ

Jednotková cena

Počet
jednotiek

Cena celkom bez
DPH

DPH(20%)

Cena

Aktivita 2. - Logický celok č.1 – Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením

1a.

Kontajnerová kogeneračná jednotka

KGJ EST 139

ks

1 000,00

1

1 000,00

200,00

1 200,00

1b.

Kumulátor tepelnej energie

KTE etk 100

ks

1 000,00

1

1 000,00

200,00

1 200,00

1c.

Kumulátor elektrickej energie

KEE eek 100

ks

1 000,00

1

1 000,00

200,00

1 200,00

1d.

Systémový inteligentný regulátor

SIR rei 100

ks

1 000,00

1

1 000,00

200,00

1 200,00

4 000,00

800,00

4 800,00

126

1 260,00

252,00

1 512,00

2

2 000,00

400,00

2 400,00

SPOLU ZA Aktivita 2. - Logický celok č.2 – Fotovoltické zariadenie

3 260,00

652,00

3 912,00

SPOLU ZA Logický celok č.1 – Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením A
Logický celok č.2 – Fotovoltické zariadenie

7 260,00

1 452,00

8 712,00

SPOLU ZA Aktivita 2. - Logický celok č.1 – Kogeneračná jednotka s kumuláciou energií s inteligentným riadením
2

Aktivita 2. - Logický celok č.2 – Fotovoltické zariadenie

2a.

Fotovoltické panely

FP 126

ks

10,00

2b.

Inventor

I2

ks

1 000,00

V Lučenci, dňa 10.02.2019

Podpis zodpovednej osoby a pečiatka

V Košiciach, dňa ....................

____________________________
Zhotoviteľ: Mirabel, s.r.o.,
V zastúpení: Ing. František Neopakovateľný

____________________________________
Objednávateľ: M-D-J, spol. s r.o.
V zastúpení:
Ing. Ján Liguš, PhD; konateľ
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PRÍLOHA č. 2 – Technická špecifikácia dodávky
Špecifikácia technických parametrov logických celkov - splnenie požadovaných technických
parametrov na technologický/é (logický/é) celok/y bude vyhodnotené pomocou prílohy, ktorú uvádzame, ako príklad pre uchádzačov, ktorí budú realizovať dodávku zariadení podľa minimálnych technických špecifikácií požadovaných obstarávateľom. Požadovaná špecifikácia zariadení je v časti B. Opis
predmetu obstarávania v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač môže využiť tento príklad alebo
iným obdobným spôsobom preukáže minimálnu technickú špecifikáciu stanovenú obstarávateľom,
z ktorého bude možné identifikovať dodržanie obstarávateľom požadovaných špecifikovaných parametrov u prezentovaného logického celku. Osoba podľa § 8 ods. 1) stanovuje povinnosť pre uchádzača prostredníctvom prehľadného dokumentu Prílohy č. 2 – Technická špecifikácia dodávky, vyjadriť sa
k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných osobou
podľa § 8 ods. 1). Prílohu č. 2 – Technickú špecifikáciu dodávky, osoba podľa § 8 ods. 1), dáva
k dispozícii vo formáte .DOC, kde sú uvedené taxatívne tabuľky pre vyplnenie minimálnych špecifikácií požadovaných osobou podľa § 8 ods. 1, uvedených v týchto súťažných podmienkach. Uvedený
príklad nie je kópiou špecifikácie definovanej obstarávateľom.

VZOR - NEZÁVÄZNÝ PRÍKLAD

Tento príklad obsahovo nezodpovedá povinnej prílohe, je uvedený iba pre vytvorenie predstavy na vyplnenie prílohy
Názov logického
celku

Časť podskupiny

Minimálne požadované parametre
Maximálne rozmery(š x v x h)105cm x 160cm x 5cm
Maximálna hmotnosť 1 panelu 21kg
Maximálne napätie naprázdno Uo 120V

2a. Fotovoltické panely

Logický celok č.2
Fotovoltické
zariadenie

2b. Inventor

Doplní uchádzač
100cm x150cm x 4,5cm
19,9 kg
Uo 120V

Maximálny prúd Imax 9 A

8A

Minimálna účinnosť panelu 18%

22%

Maximálne napätie stringu 1000V

998V

Mechanická odolnosť v tlaku min 5300Pa
Nosná konštrukcia vrátane kotvenia panelov a zaťažovacích betónových kociek maximálne 75kg
Povrchová úprava nerez alebo žiarové zinkovanie

5600Pa

Fotovoltický invertor DC/AC, prevedenie do exteriéru

Áno

70 kg

Prevedenie invertora s transformátorom

Áno

Nočná spotreba maximálne < 2W

1,9W

Účinnosť EU minimálne 95%

97,5%

Krytie invertora minimálne IP 65

IP 65

Maximálna váha 65kg

59 kg

Prevádzková teplota v rozmedzí -40°C do +59°C
Vstavané chladenie

-40°C do +59°C
Áno

Zhotoviteľ svojim podpisom vyjadruje spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom(požadovaným parametrom) zadaných Objednávateľom pre účely predmetu
zmluvy k predkladanému logickému celku.
V Lučenci, dňa 10.02.2019

Podpis zodpovednej osoby a pečiatka

____________________________
Zhotoviteľ: Mirabel, s.r.o.,
V zastúpení: Ing. František Neopakovateľný

V Košiciach, dňa ....................

____________________________________
Objednávateľ: M-D-J, spol. s r.o.
V zastúpení:
Ing. Ján Liguš, PhD; konateľ
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OBSTARÁVA: Osoba podľa §8 ods.1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nadlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
TOVARY

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy
spoločnosti M-D-J

E. Podmienky účasti uchádzačov

Košice, december 2018
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1. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
OSOBNÉ POSTAVENIE:
Zoznam a krátky opis podmienok:
Uchádzač preukáže, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1)
zákona o verejnom obstarávaní
PODMIENKY:
Uchádzač preukáže, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1)
zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladov podľa §32 ods.2), t.j. že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
b) hospodársky subjekt nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace,
c) hospodársky subjekt nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším
ako tri mesiace,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným
vyhlásením,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne
uložená sankcia, ktoré dokáže osoba podľa §8 ods. 1) preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže osoba podľa §8 ods.
1) preukázať.
PREUKÁZANIE: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti pomocou:
a)

§32 ods. 1) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Hospodársky subjekt preukazuje splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti predložením výpisu z registra
trestov právnickej osoby,

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“). Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie
výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so
statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj
výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
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ako aj štatutárneho zástupcu/cov subjektu nie starším ako tri mesiace;
b) §32 ods. 1) písm. b) doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) §32 ods. 1) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako
tri mesiace,
d) §32 ods. 1) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) §32 ods. 1) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)

§32 ods. 1) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač môže splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32, preukázať zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným
príslušným orgánom iného členského štátu resp. iným rovnocenným dokladom.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady,
pomocou elektronickej komunikácie, ako naskenované originály alebo ich jeho úradne osvedčené kópie, alebo elektronicky úradný dokument v zmysle § 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente).
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov v §32 ods. 2) zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou
inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov, ktorá preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods. 3) zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže, podľa §39 zákona o verejnom obstarávaní, predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia Jednotným európskym dokumentom.
FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
PODMIENKA č.1.: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia podľa §33 ods.1) písm. a) zákona: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorej je uchádzač klientom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
PREUKÁZANIE PODMIENKY 1a.) Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
s vyjadrením banky že:


je schopný plniť svoje finančné záväzky,



k termínu vystavenia dokladu banky nie je v nepovolenom debete,



v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,



jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie v termíne vystavenia dokladu banky;

Doklad musí byť predložený v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia, nie starší
ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z bankového účtu uchádzača, osoba podľa
§8 ods.1) neuzná.
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PREUKÁZANIE PODMIENKY 1b.) Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedený účet. Vyhlásenie bude podpísané štatutárom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V takom prípade je treba predložiť aj písomné poverenie
tejto osoby, z ktorého bude zrejmé, že koná na základe plnej moci udelenej mu štatutárnym orgánom
uchádzača. Čestné vyhlásenie sa predkladá ako originál, aktuálne vystavené, nie skôr ako tri mesiace
pred lehotou určenou na predkladanie ponúk.
Uchádzač predkladá predmetné doklady, pomocou elektronickej komunikácie, ako naskenované originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, alebo elektronicky úradný dokument v zmysle § 3
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Odôvodnenie primeranosti podmienky ekonomického a finančného postavenia PODMIENKY č.1:
Podmienku účasti Osoba podľa §8 ods.1) zadefinovala a zahrnula medzi podmienky účasti striktne vo
vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
uchádzačmi, ktorí disponujú predmetnými finančnými kapacitami a sú oprávnení a schopní plniť
predmet zákazky. Touto podmienkou si Osoba podľa §8 ods.1) overuje stav ekonomickej a finančnej
situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač musí byť schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky svojimi vlastnými
finančnými zdrojmi až do uplynutia lehoty splatnosti faktúr. Podmienka je primeraná a vychádza z
potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom.
Uchádzač môže podľa §33 ods.2) zákona využiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej
vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať
svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia okrem §32 ods.1) písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa §40 ods.6) písm. a) až h) a ods.7) zákona.
Osoba podľa §8 ods.1) môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie
zmluvy spoločne.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý osoba podľa §8 ods.1) považuje za vhodný.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne podľa §37
ods.3) zákona. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V súlade s
§37 ods.4) zákona môže skupina dodávateľov využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo
iných osôb podľa §33 ods.2) zákona.
Podľa §39 zákona o verejnom obstarávaní, môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, určeného verejným obstarávateľom, Jednotným európskym dokumentom.
TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti podmienok:
PODMIENKA č.1.) Podľa §34 ods.1) písm. a) zákona. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov na PREUKÁZANIE PODMIENKY č.1.) :
Osoba podľa § 8 ods.1) zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov minimálnu úroveň
technickej a odbornej spôsobilosti k podmienke účasti, preukázanie aspoň jednej dodávky tovarov
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce 3
roky od vyhlásenia verejného obstarávania.
Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) obchodné meno alebo názov, adresu sídla, identifikačné číslo dodávateľa - uchádzača,
b) názov odberateľa, sídlo, identifikačné číslo, ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, sídlo, identifikačné číslo, pričom v tomto prípade platí, že dokladom k zoznamu dodávok je referencia,
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy – opis predmetu zmluvy, z ktorého bude pre
odbornú komisiu identifikovateľné, že uchádzač realizoval dodávku skladajúcu sa z minimálne 2
rôznych alternatívnych zdrojov energie, fungujúcich v integrovanej optimalizovanej prevádzke;
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy,
e) meno kontaktnej osoby odberateľa a jej kontaktné údaje, na ktorých je možné si overiť predložené informácie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky technického a odborného postavenia PODMIENKY č.1.:
Túto podmienku Osoba podľa §8 ods.1) zadefinovala a zahrnula medzi podmienky účasti striktne vo
vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
uchádzačmi tak, aby pre Osobu podľa §8 ods.1) bolo jasné, že vybraný uchádzač má skúsenosť so
zákazkami, rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky a tak nastáva predpoklad
plnenia záväzkov zo strany dodávateľa - uchádzača. Touto podmienkou si Osoba podľa § 8 ods.1)
overuje stav technickej a odbornej spôsobilosti a to vo vzťahu k realizovanej zákazke, tým chce nadobudnúť istotu vo svojom výbere. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný
vzťah s technicky zdatným uchádzačom u ktorého je predpoklad, že má skúsenosť s obdobne náročnými zákazkami.
PODMIENKA č.2.) Podľa § 34 ods.1) písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných
zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality;
Minimálna požadovaná úroveň štandardov na PREUKÁZANIE PODMIENKY č.2.)
Osoba podľa § 8 ods.1) zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov minimálnu úroveň
technickej a odbornej spôsobilosti k podmienke účasti, preukázaním kvality nastavenia optimálneho
fungovania všetkých zapojených zariadení zdrojov energie podľa projektovej dokumentácie (tvorí prílohu súťažných podkladov), z ktorých bude možné odbornou komisiou identifikovať, že uchádzač disponuje technickým vybavením, zariadeniami, alebo opatreniami, teda technickým zázemím, ktoré ho
opodstatňuje zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky podľa špecifikácie technických parametrov Logických celkov č.1 a č.2 v tejto zákazke špecifikovaných a zapojených podľa projektovej dokumentácie. Túto skutočnosť môže uchádzač preukázať napríklad matematickým modelom, simuláciou, návodom, alebo iným technickým ekvivalentom, alebo relevantným ekvivalentným preukazným dôkazom
z ktorého bude Osoba podľa §8 ods.1)(odborná komisia) vedieť posúdiť, že uchádzač je technicky
vybavený a pripravený plniť predmet zákazky v požadovanej kvalite. V prípade poskytnutia dôkazového plnenia vo forme dôverných informácií, uchádzač na túto skutočnosť upozorní Osobu podľa §8
ods.1) a to jasným označením. Informácie označené ako dôverné sú najmä obchodné tajomstvo
a dôverné aspekty dôkazového plnenia.
Odôvodnenie primeranosti podmienky technického a odborného postavenia PODMIENKY č.2:
Túto podmienku Osoba podľa § 8 ods.1) zadefinovala a zahrnula medzi podmienky účasti striktne vo
vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
uchádzačmi tak, aby pre Osobu podľa § 8 ods.1) bolo jasné, že vybraný uchádzač má k dispozícii
technické vybavenie, výskumné zariadenia, po prípade opatrenia, ktoré ho stavajú do pozície kvalifikovaného uchádzač, ktorý dokáže pomocou identifikovaného vybavenia, zariadenia, alebo opatrení plniť
predmet zákazky v požadovanej technickej a odbornej kvalite, tak ako je definovaný v opise predmetu
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zákazky. Touto podmienkou si Osoba podľa § 8 ods.1) overuje stav technickej a odbornej spôsobilosti
uchádzača a to vo vzťahu k predmetu požadovaného plnenia v zákazke, tým chce nadobudnúť istotu
vo svojom výbere. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s technicky
zdatným uchádzačom u ktorého je predpoklad, že dosahuje technickú zdatnosť pre takto sofistikovane
náročnú zákazku.
Uchádzač predkladá predmetné doklady, pomocou elektronickej komunikácie, ako naskenované originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, alebo elektronicky úradný dokument v zmysle § 3
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby podľa § 34 ods.3). V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca osobe podľa
§ 8 ods.1) preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti,
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Podľa § 37 ods. 3 zákona, sa verejného obstarávania môže zúčastniť skupina dodávateľov. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti
podľa § 34 ods.1) spoločne.
V súlade s § 37 ods. 4 zákona môže skupina dodávateľov využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3) zákona.
Osoba podľa § 8 ods.1) môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za
plnenie zmluvy spoločne.
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určeného verejným obstarávateľom Jednotným
európskym dokumentom.
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V tejto verejnej súťaži BUDE použitá ELEKTRONICKÁ AUKCIA.
1.

Kritériá na hodnotenie ponúk: Časť „KRITÉRIÁ“
Celková zmluvná cena za logické celky v EUR bez DPH

1.1 Kritériá výberu: NAJNIŽŠIA CENA ZA CELOK ZÁKAZKY
1.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria: Celková cena celku zákazky(logických celkov) v
EUR bez DPH, v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, celková cena celku zákazky(logických
celkov).
2.

Pravidlá uplatnenia kritérií

2.1 Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria. V tomto kritériu sa
bude hodnotiť celková cena celku zákazky(logických celkov). Kritérium bude celková cena uvedená v EUR bez DPH za predmet celku zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH celková
cena celku zákazky. Do tejto ceny musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré má uchádzač
v súvislosti s plnením daného celku zákazky.
3.

Spôsob hodnotenia ponúk v súvislosti s ponúknutými cenami

3.1 V kritériu č. 1. Podľa pravidiel v bode 2.1. tejto časti súťažných podkladov členovia komisie
určia úspešného uchádzača podľa hodnoty navrhnutej celkovej ceny celku zákazky(logických celkov) v EUR bez DPH uvedenej v jednotlivých ponukách ako navrhovaná zmluvná cena, v prípade,
že uchádzač nie je platcom DPH podľa hodnoty navrhnutej ako celková cena celku zákazky(logických celkov). To znamená, že úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za celok zákazky
najnižšiu celkovú cenu logických celkov.
3.2 Podľa určených pravidiel členovia komisie zoradia ponuky uchádzačov podľa ponúkaných
celkových cien jednotlivých celkov zákazky od najnižšej ponúkanej ceny (1 bod) po najvyššiu (n
bodov), kde n = počet hodnotených ponúk.
PRÍKLAD
Poradie doručených ponúk

Uchádzač

Celková cena
predmetu zákazky
(logických celkov)

3.

ABC

1.000,00

1.

EFG

2.000,00

2.

XYZ

3.000,00

Zoradenie ponúk podľa
kritéria hodnotenia

1.
2.
3.

3.3 Podľa pridelených bodov bude zostavené celkové poradie tak, že na 1. mieste sa umiestni ponuka
s najnižším počtom pridelených bodov. Ďalšie ponuky sa umiestnia na nasledujúcich miestach
podľa narastajúceho počtu pridelených bodov.
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OSTATNÉ PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Vzorový JED
„jednotný európsky dokument“
Tento dok um ent uchádzač predkladá v časti ponuky „OSTATNÉ“
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u, Osoba podľa §8 pds.1) predkladá JED, ako prílohu k súťažným podkladom vo formáte rft., ale je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej komisie poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=sk
alebo
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
JED - manuál (pdf, 740 kB)
JED - formulár (rtf, 2 MB)
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