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Časť I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Vnútroštátne identifikačné číslo:
Internetová adresa organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Kontaktná adresa:
Telefón:
E-mail:

2

Forvin SK, s.r.o.
Cesta Slobody 1658, 991 28 Vinica
46 629 874

http://www.forvin.sk/
JUDr. Martin Timcsák
PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o.
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
+421 259308086
prma@prma.sk

PREDMET ZÁKAZKY

2.1

Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zákazka
na dodanie tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len
„týchto SP“).

2.2

Názov predmetu zákazky:
Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche

2.3

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je linka na výrobu zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche,
ktorá pozostáva z: 1. automatickej kopírovacej frézy s trojvrtákom na hliníkové profily, 2.
Automatického začistenia hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov, 3. Dvojkotúčovej píly Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie, 4. 4 hlavého zváracieho automatu
štandardných rámov, krídel a atypov, 5. CNC začisťovacieho automatu zvarencov a 6. Manipulačnej
techniky so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.

2.4

Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž.

2.5

Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42000000-6 Priemyselné mechanizmy
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42642500-3 Obrábacie stroje na tvrdé plasty

2.6

Predpokladaná hodnota zákazky: 308.800,- EUR bez DPH.

2.7

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku
obstarávania č. 43/2017 zo dňa 1.3.2017, značka č. 2558 - MST (ďalej „Oznámenie“).

3
3

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Táto zákazka sa nedelí na časti

verejného

4

VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

4.2

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.

5
5.1

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Adresa verejného obstarávateľa: Forvin SK, Cesta Slobody 1658, 991 28 Vinica

5.2

Termín dodania predmetu zákazky:
6 mesiacov odo dňa zadania zákazky.

6
6.1

7

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky sa bude financovať zo štrukturálnych fondov Európskej únie ako aj z vlastných
zdrojov. Predmet zákazky je dodávaný v súvislosti s realizáciou projektu „Inovácie v spoločnosti
Forvin SK, s.r.o.“, ktorý je predkladaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritnej
osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti
MSP vo fáze rozvoja, Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04.
DRUH ZÁKAZKY

7.1

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovarov.

7.2

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva") podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, a to na
odplatné dodanie – 1 ks automatickej kopírovacej frézy s trojvrtákom na hliníkové profily, 2. 1 ks
Automatického začistenia hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov, 3. 1 ks Dvojkotúčovej píly Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie, 4. 1 ks. 4 hlavého zváracieho automatu
štandardných rámov, krídel a atypov, 5. 1 ks. CNC začisťovacieho automatu zvarencov a 6. 1 ks.
Manipulačnej techniky so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad

7.3

Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok a požiadaviek na dodanie predmetu zákazky tvoria
časti B.1, B.2 a B.3 týchto SP.
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LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

8.1

Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným
obstarávateľom v Oznámení.

8.2

Právne účinky doručenia námietky na konanie verejného obstarávateľa sa spravujú zákonom
o verejnom obstarávaní. O skutočnosti týkajúcej sa podanej námietky upovedomí verejný
obstarávateľ všetkých známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ
lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom takto oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti ponúk
aj v iných prípadoch predĺženia trvania verejného obstarávania, pokiaľ z tohto nebude možné
uzavrieť zmluvu s víťazným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Aj v tomto prípade predlženia
lehoty viazanosti ponúk verejný obstarávateľ o jej predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov.

Časť II.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
9

KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI

8.1

Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa v súlade s § 187 ods. 8 zákona uskutočňuje písomne
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, pokiaľ nie je v Oznámení alebo v týchto SP
uvedené inak. Súťažné doklady sa uverejňujú profile verejného obstarávateľa na stránke
www.uvo.gov.sk.

8.2

Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií potrebnej na spracovanie ponuky
a dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovanie/doplnenie týchto SP verejný obstarávateľ zriadil
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

8.3

Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania písomne
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu kontaktného miesta:
PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava, kontaktná osoba: JUDr.
Martin Timcsák, pokiaľ nebude osobitne písomne vyzvaný na predloženie písomného podania na
inú adresu.

8.4

Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich podaniach
uvedie nasledovné údaje:
-

obchodné meno
sídlo/miesto podnikania
identifikačné číslo
korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)
meno a priezvisko kontaktnej osoby
e-mailovú adresu kontaktnej osoby
telefónne číslo kontaktnej osoby

8.5

Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ
uverejňovať aj vo svojom profile.

8.6

Pre účely tohto verejného obstarávania sa na moment doručenia písomností (okrem písomností
doručovaných elektronicky) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom
použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu
o správnom konaní (§ 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
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VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o Vysvetlenie týchto SP alebo
inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) u kontaktnej osoby na adrese:
PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava. Kontaktná osoba: JUDr.
Martin Timcsák, tel.:+421 259308086, e-mail: prma@prma.sk. Požiadavka podľa predchádzajúcej
vety môže byť zaslaná prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo elektronickou poštou.
V prípade zaslania elektronickou poštou musí byť požiadavka zaslaná aj prostredníctvom pošty
alebo iného doručovateľa.
10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o Vysvetlenie sa považuje žiadosť o Vysvetlenie doručená
verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 10.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP
najneskôr do 11.4.2017.
10.3 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne
bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom elektronickou poštou a následne aj
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, najneskôr však 6 dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v týchto SP, ktoré
preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym záujemcom elektronickou poštou. Tieto informácie
nesmú byť v rozpore s Oznámením.

11 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
11.1 Ohliadka miesta dodania sa neumožňuje.

Časť III.
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY
12

FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY

12.1 Ponuka musí byť spracovaná vo fyzickej písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, požadované v Oznámení,
prostredníctvom ktorej bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto SP, musia byť v ponuke predložené
ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
12.3 Doklady a dokumenty (ich všetky časti) uvedené v bode 12.2 musia byť v ponuke očíslované
a pevne zviazané, pričom táto väzba musí byť technicky/vizuálne opatrená proti jej otvoreniu (napr.
hrebeňová väzba).
12.4 Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení označenom ako „originál“ (písomná forma).
12.5 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné“.
12.6 Návrh zmluvy predloží uchádzač v časti ponuky „Ostatné“. V bode 2.4 Návrhu kúpnej zmluvy
a prílohe č. 2 Návrhu kúpnej zmluvy uvedenej v časti B.3 Obchodné podmienky (Návrh zmluvy)
týchto SP uchádzač cenu neuvádza!
12.7 Súčasťou zmluvy sú časti SP, ktoré sú uvedené časti B.3 Obchodné podmienky (Návrh zmluvy)
týchto SP.
13

JAZYK PONUKY

13.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.
14

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrené v Euro (€).
14.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
14.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu (vrátane
položkových cien) uvedie v zložení:
14.3.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
14.3.2. suma DPH,
14.3.3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritérií
(Príloha č. 1 k časti A.2).

14.5 Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady a hotové výdavky vynaložené a/alebo
zabezpečené pri plnení záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach v rozsahu podľa týchto
SP.
15 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY
15.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

16 OBSAH PONUKY
16.1 Časť ponuky označená
dokumenty/údaje:

ako

„OSTATNÉ“

musí

ako

svoju

súčasť

obsahovať

tieto

16.1.1

Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku
na Predmet zákazky podľa týchto SP;

16.1.2

Obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany;

16.1.3

V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za každého člena skupiny;

16.1.4

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce
sa finančného a ekonomického postavenia, uvedených v Oznámení. Dokumenty/doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti, môžu byť predbežne preukázané formou
jednotného európskeho dokumentu;

16.1.5

Uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných
subdodávateľov a predmety subdodávok - uchádzač vyplnení prílohu č. 1 k časti A.1
týchto SP v tlačenej forme;

16.1.6

Návrh kúpnej zmluvy, v ktorom je uchádzač povinný zohľadniť časti B.1 Opis predmetu
zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
týchto SP. Znenie Obchodných podmienok (požadovaných v súťažných podkladoch časť
B. 3 v PONUKE uchádzača, časť NÁVRH kúpnej zmluvy nemožno meniť, ani uvádzať
výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v Oznámení a
v týchto SP a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, inak budú ponuky uchádzačov z verejného obstarávania vylúčené. Návrh
kúpnej zmluvy musí obsahovať doplnenie identifikačných údajov uchádzača ako účastníka
kúpnej zmluvy, musí byť datovaný a podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; k návrhu kúpnej zmluvy musia byť
priložené aj prílohy s tým, že prílohu č. 1 kúpnej zmluvy vyplní uchádzač rovnako ako
prílohu č. 1 časti B.1 súťažných podkladov, prílohu č. 2 pripojí ku kúpnej zmluve tak, ako je
uvedená v týchto súťažných podkladoch (teda bez dopĺňania údajov), prílohu č. 3 ku
kúpnej zmluve vyplní v prípade, ak vyplní aj prílohu č. 1 k časti A.1 týchto SP.

16.1.7

Dokumenty/doklady/ údaje preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky
v rozsahu špecifikácie časti B. 1 súťažných podkladov – vyplnená príloha č. 1 k časti B.1
týchto SP.

16.1.8

Uvedenie emailovej adresy, na ktorú verejný obstarávateľ zašle uchádzačovi v prípade
splnenia zákonných predpokladov a podmienok výzvu na predloženie nových cien
v elektronickej aukcií (výzvu na účasť v elektronickej aukcií).

16.2 Časť ponuky označená ako „KRITÉRIÁ“ musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:
16.2.1

Návrh na plnenie kritérií - vyplnenú prílohu č. 1 k časti A.2 týchto SP v tlačenej forme.

16.3 Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky:
16.3.1

Dokumenty/doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak;

16.3.2

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné
na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny

v deň zverejnenia Oznámenia vo vestníku verejného obstarávania. Doklady, ktorými
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro
(€), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro (€);
16.3.3

Znenie obchodných podmienok (ktoré sú súčasťou týchto SP v časti B.3) nemožno
meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto SP;

16.3.4

Dokumenty/doklady uvedené v bode 16.1 až 16.3 musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny.

16.4 Odporúčací charakter formálnych požiadaviek.
16.4.1. Formálne požiadavky na formu ponuky a jej predkladanie uvedené v bode 16 súťažných
podkladov majú odporúčací charakter. Ich nesplnenie nebude mať za následok vylúčenie
uchádzača z procesu zadávania zákazky.
17

NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY A JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
17.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk
sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej
lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného obstarávateľa ako súčasť
dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.
PREDKLADANIE PONUKY
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PREDLOŽENIE PONUKY

18.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži 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.
18.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky
na adresu miesta predkladania ponúk a v určenej lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín a čas doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
18.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
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OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

19.1 Uchádzač vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý bude obsahovať osobitne oddelenú
a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
„Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné" tak,
aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné
sprístupnenie.
19.2 Spoločný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
19.2.1 Adresa miesta predkladania ponúk,
19.2.2 Obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača;
v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklého pobytu všetkých jej členov,
19.2.3 Označenie „súťaž“,

19.2.4 Označenie heslom súťaže: „Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche”
19.3 Na obale častí ponúk označených slovami „Kritériá" a "Ostatné" uchádzač uvedie údaje:
19.3.1 Obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača;
v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a sídlo, miesto podnikania
alebo obvyklého pobytu všetkých jej členov,
19.3.2 Označenie heslom súťaže: „Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche”
20

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

20.1 PONUKU je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o.
Laurinská 3, 811 01Bratislava
20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.4.2017 o 10:00 hod.
20.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
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DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
21.2 Späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti
uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej
osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky v lehote na predkladanie ponúk na adresu
miesta predkladania ponúk.

Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK
22

OTVÁRANIE PONÚK

22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o.
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
22.2. Termín otvárania časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 18.4.2017 o 11:00.
22.3 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako
"Kritériá" verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej
časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.
22.4 Otváranie častí ponúk, označených ako “Kritériá“ komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 52
ods. 2 zákona. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky
neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria“, musí
byť aspoň päť pracovných dní.
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PRESKÚMANIE PONÚK

23.1 Verejný obstarávateľ zriadi na preskúmavanie, vyhodnotenie ponúk a na vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním časti ponúk
označenej ako „Ostatné“.

23.2 Preskúmavanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
23.3 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám
a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto SP.
23.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v Oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená
verejná súťaž a v týchto SP a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase predkladania ponuky. Ostatné ponuky
uchádzačov budú zo súťaže vylúčené.
23.5 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky, bude z verejnej súťaže vylúčená.
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky v súlade so zákonom a so zákonnými
náležitosťami.
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DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK

24.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk
informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia
podľa § 22 zákona.
24.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách
označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Za dôverné informácie je
možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy,
projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú
jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté
ustanovenia ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné
obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi, a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa
zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu
25 VYHODNOCOVANIE PONÚK Z HĽADISKA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
25.1 Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet
zákazky.
25.2 V prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia
identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol,
písomne požiada o vysvetlenie ponuky a 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.
26

VYHODNOTENIE PONÚK PO OTVORENÍ ČASTI „KRITÉRIÁ“

26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú po otváraní časti „Kritéria“
komisiou vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného v Oznámení a v týchto SP
a na základe pravidiel jeho uplatnenia určeného v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
a pravidlá ich uplatnenia týchto SP.
26.2 Ak sa bude ponuka uchádzača javiť ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré
sú pre jej cenu podstatné.
26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 53 odseku 1
zákona alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených
dôkazov Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky
v prípade, ak:
26.3.1 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu;
26.3.2 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa §
53 odseku 2 zákona.
26.4 Ak uchádzač odôvodňuje 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 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči
ponuku.
26.5 Po vyhodnotení ponúk časť „Kritéria“ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené
požiadavky, na predloženie nových cien.
27 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV A JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT
27.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na základe Oznámenia na
posúdení splnenia podmienok účasti týkajúcich sa:
27.1.1 osobného postavenia podľa § 32 zákona,
27.1.2 finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie podľa § 33 zákona,

27.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti:
27.2.1 podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne,
27.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,

27.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek uvedených v Oznámení.
27.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom /ďalej len „JED“/. JED je zverejnený v profile verejného obstarávateľa ako aj na linku
http://forvin.sk/?page=forvin vo formáte.pdf - s vyplnenou Časť I. JED-u (t.j. str. 3/22 Prílohy 2 k
nariadeniu Komisie EÚ 2016/7). Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača/záujemcu, aby si vzor
formulára JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame vypĺňanie, stiahol z webového sídla ÚVO a
údaje uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu a
identifikácie verejného obstarávateľa, do neho sám preniesol/prepísal. Manuál k vypĺňaniu JED je
prístupný na nasledovnom linku: http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html.
27.5 Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o časť IV JED, hospodársky subjekt môže vyplniť len
oddiel α časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. Tým nie je dotknutá
potreba vyplnenia ostatných častí JED zo strany hospodárskych subjektov.
27.6 Ak uchádzač navrhuje takého subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a
ekonomické kapacity nevyužíva na preukázanie podmienok účasti, predloží samostatný JED za
každého takéhoto subdodávateľa
27.7 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Ak Verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do:
a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako
podľa písmena a).
27.8 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie
inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak existujú
dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač
alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
27.9 Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa inak vzťahuje § 40 zákona, ktorého sa Verejný
obstarávateľ bude pridržiavať.

Časť VI.
PRIJATIE PONUKY
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

28.1 Ak v prípade podľa bodu 27.4 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok
účasti
uchádzačmi,
ktorí
sa
umiestnili
na
prvom
až
treťom
mieste
v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a
obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a
vyhodnotia ich podľa § 40 zákona.
28.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 40 ods. 1
zákona a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo
ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ.
28.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie
bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných
osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
29
29.1

30

UZAVRETIE ZMLUVY
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu v lehote viazanosti ponúk alebo v predĺženej lehote viazanosti
ponúk, a to pokiaľ budú splnené všetky podmienky ustanovené zákonom. Postup verejného
obstarávateľa pri uzatváraní zmluvy a povinnosti víťazného uchádzača, uchádzačov sú upravené v
§ 56 zákona.
ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

30.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak:
30.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona;
30.1.2 nedostal ani jednu ponuku;
30.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42
zákona alebo § 45 zákona a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa zákona;
30.1.4 jeho zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.
30.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť 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 verejného
obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie
zákona, 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 verejný obstarávateľ nezrušil
verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné
obstarávanie nezrušil.
30.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o
zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť
postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
30.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie zákazky
alebo bude predmetom opätovného uverejnenia

31 ZMENA ZMLUVY
31.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
31.1.1 pôvodná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane
úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich
uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy,
31.1.2 ide o doplňujúce tovary, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy
poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa:
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide
najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s
existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú
duplicitu nákladov,
31.1.3 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení
náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
31.1.4 ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe:
1. uplatnenia podmienky podľa bodu 31.1.1,
2. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené
podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku
jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za
predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je
vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona alebo
3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči
jeho subdodávateľom podľa § 41 zákona alebo
31.1.5 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
31.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä:
31.2.1 mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy,
31.2.2 dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe
zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili
prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
31.2.3 mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva
neupravovala alebo
31.2.4 nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 31.1.4.
31.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota
všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona v závislosti od typu zákazky a zároveň
je nižšia ako10% hodnoty pôvodnej zmluvy.
31.4 Zmenou podľa bodu 31.3 sa nesmie meniť charakter zmluvy.
31.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 31.1.2 alebo 31.1.3, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50%
hodnoty pôvodnej zmluvy. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a
pravidiel podľa zákona.
31.6 Ak zmluva, upravuje indexáciu ceny podľa bodu 31.1.1, na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa
bodov 31.3 a 31.5, sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.
31.7 Zmena zmluvy musí byť písomná.
32 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
32.1 Verejný obstarávateľ môže odstúpiť od:
32.1.1 zmluvy ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona,
32.1.2 zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
32.2 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej
zmene pôvodnej zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

32.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej
zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra
partnerov verejného sektora
32.4 Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, alebo jej
časti podľa osobitného predpisu.
33 PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV
33.1 Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
33.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú
u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Oprávnenie
dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
33.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona (viď aj
bod 33.2), verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí
návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety,
ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona
(viď aj bod 33.2) musí spĺňať aj nový subdodávateľ.
33.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
34 PODMIENKY TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA
34.1

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
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) 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,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
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,
e) je oprávnený dodávať tovar,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
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,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

34.2

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ods. 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako
tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
34.3

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 dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

34.4

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky 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.

34.5

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a. právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať
žalobu,
b. právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná
žaloba,
c. právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d. iný právoplatný rozsudok súdu.

34.6

Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.

34.7

S účinnosťou zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (1. júl 2016) je potrebné
ustanovenie § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vo väzbe na účasť právnickej
osoby vo verejnom obstarávaní aplikovať tak, že na preukázanie splnenia predmetnej podmienky
účasti osobného postavenia je potrebné predložiť výpis z registra trestov právnickej osoby spolu s
výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho
orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista) vo verejných obstarávaniach vyhlásených/začatých od
1. júla 2016.

34.8.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia si overí
zapísanie uchádzača v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, ak uchádzač
nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o
zápise podľa § 152 odseku 3 zákona.

35

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA OSOBNÉHO POSTAVENIA

35.1

V plnom rozsahu sú upravené v Oznámení

.
36 PODMIENKY TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
36.1 Neuplatňujú sa
.

Príloha č. 1 k časti A.1
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
Predmet zákazky: Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche

Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Por. číslo

Predmet plnenia
subdodávateľa

hodnota plnenia vyjadrená v
% (percentách) k ponukovej
cene

Identifikačné údaje subdodávateľa, v
rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo názov, adresa pobytu
alebo sídlo, identifikačné číslo alebo
dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známe.

V ......................................... dňa ........................

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Komisia bude hodnotiť iba ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného obstarávateľa.
1/ Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky je celková cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, technickej
špecifikácii a parametroch v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 týchto SP.
Uchádzač uvedie svoj Návrh na plnenia kritéria v súlade s prílohou č. 1 tejto časti SP. Na účely
vyhodnotenia sa použije cena za predmet zákazky v Euro bez DPH.
.

2/ Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky
najnižšiu cenu v Euro bez DPH.
3/ Po vyhodnotení listinne predložených ponúk komisia vyhotoví zápisnicu v súlade s § 53 ods. 9 zákona,
v ktorej budú uvedené návrhy na plnenie kritérií uchádzačmi.
4/ Súťažná etapa elektronickej aukcie sa v súlade s § 54 ods. 9 zákona nezačne skôr ako dva pracovné
dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
5/ Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom jej výsledok s identifikáciou úspešného uchádzača a po dodržaní zákonom stanovenej
lehoty uzavrie s víťazom zmluvu.

Príloha č. 1 k časti A.2
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
Predmet zákazky: Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche

Návrh na plnenie kritérií

Číslo

Kritérium

Návrh na plnenie kritéria

Navrhovaná zmluvná cena za dodanie
celého predmetu zákazky bez DPH
DPH
Navrhovaná zmluvná cena za dodanie
celého predmetu zákazky s DPH

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári.
Uchádzač, ktorý má daňovú subjektivitu na Slovensku, uvádza cenu bez DPH ako aj s DPH. Uchádzač,
ktorý daňovú subjektivitu na Slovensku nemá, je povinný uviesť cenu aj s dopočítanou DPH podľa právnej
úpravy, ktorá sa naň vzťahuje.

V ......................................... dňa ........................

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

A.3 AUKČNÝ PORIADOK

1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces,
ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
2. Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.
3. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
4. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo
verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
5. 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.
6. Elektronická aukcie bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie certifikovanom Úradom pre
verejné obstarávanie.
Priebeh:
1. V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii môžu, v rámci
opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií uvedené vo svojich ponukách.
2 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli
vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania, 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). V prípade zmeny
kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu osoby doručiť písomne verejnému
obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese
https://www.eaukcie.sk (ďalej len „eAukcie“), na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi
administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.
4. Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť
svojich
vstupných hodnôt, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a ktoré musia byť
zhodné s pôvodnými, listinne 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.
5. 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.
6. Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane znižovať svoj návrh
na plnenie kritérií, a to:
Zmenou celkovej ceny v EUR bez DPH.
Minimálny krok zmeny celkovej ceny v EUR bez DPH verejný obstarávateľ uvedie vo Výzve na účasť
v elektronickej aukcii.
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Elektronická aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný
obstarávateľ skončí elektronickú aukciu v zmysle § 54 ods. 11 písm. a) vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii uvedie dátum a čas jej skončenia v kombinácii s § 54 ods. 11 písm. b) ak nedostane žiadne nové
ceny alebo hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade

verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do
skončenia elektronickej aukcie.
7. 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.
8. 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 účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie
platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore.
9. Po ukončení elektronickej aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty,
ktoré boli predmetom daného elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia
uchádzačov podľa určeného vzorca v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
týchto súťažných podkladov.
10. Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za účasť
uchádzača v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom bude v čase priebehu
elektronickej aukcie uvedená kontaktná osoba zastihnuteľná.
11.Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
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. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa
zákona. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v
posledných minútach súťažného kola 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. V
prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa príslušných ustanovení
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na
zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach elektronickej aukcie elektronickej aukcie. Na predkladanie
ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri
predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému elektronickej aukcie včas, pred uplynutím
ukončenia elektronickej aukcie. Uchádzač pritom musí rátať s časom potrebným na úspešné odoslanie
návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom elektronickej aukcie. Tento
proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov prostredníctvom
internetu medzi počítačovým zariadením uchádzača a serverom systému elektronickej aukcie, veľkosť
prenášaných údajov, parametre počítačového zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna
vyťaženosť počítačového zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača
a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie elektronickej aukcie do
systému elektronickej aukcie doručené a systémom elektronickej aukcie spracované, systém elektronickej
aukcie 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
elektronickej aukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému elektronickej aukcie presne v
čase stanovenom verejným obstarávateľom na ukončenie elektronickej aukcie.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je obstaranie linky na výrobu zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov
v streche, ktorá pozostáva z:
- automatickej kopírovacej frézy s trojvrtákom na hliníkové profily,
- automatického začistenia hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov,
- Dvojkotúčovej píly - Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie,
- 4 hlavého zváracieho automatu štandardných rámov, krídel a atypov,
- CNC začisťovacieho automatu zvarencov,
- manipulačnej techniky so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad,
vrátane toho, že (i) plnenie dodávateľa sa bude pokladať za uskutočnené, keď dôjde k dodaniu tovaru na
dohodnuté miesto, jeho preskúšaniu a k zaškoleniu personálu verejného obstarávateľa prostredníctvom
poverenej osoby, resp. osôb dodávateľa, (ii) dodávateľovi sa neposkytne preddavok, (iii) predmet zákazky
sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 60
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia,
všetko podľa nižšie uvedenej špecifikácie a v súlade s opisom zákazky uvedeným v časti B.3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.
Dodávateľ je povinný sa s požiadavkami objednávateľa na predmet zákazky definovaný v týchto
súťažných podkladoch definujúcimi predmet zákazky po technickej a kvalitatívnej stránke, špecifikujúce
osobitné požiadavky verejného obstarávateľa - objednávateľa na predmet zákazky, vrátane funkčných,
technických a výkonnostných požiadaviek, kvality a rozsahu a s nimi súvisiacimi dokumentmi, dôkladne
oboznámiť a zahrnúť všetky náklady spojené so splnením všetkých požiadaviek súťažných podkladov a
zmluvy do jeho navrhovanej zmluvnej ceny.
Dodávateľ bude znášať všetky riziká (napr. nebezpečenstvo škody na veci) vrátane všetkých nákladov
spojených s prepravou a montážou strojov až do ich odovzdania objednávateľovi - verejnému
obstarávateľovi v súlade s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky, tvoriacimi časť B3 týchto
súťažných podkladov.
Technické a funkčné požiadavky
Popis a technické požiadavky minimálnymi požiadavkami verejného obstarávateľa, sú pre dodávateľa
záväzné a sú nasledovné:
1. Automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom na hliníkové profily, tech. parametre:
automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom, špeciálne pripravená na
efektívne vyrábanie hliníkových okien, dverí pre zimné záhrady
3 nezávislé kopírovacie jednotky
Uchytanie pracovaného diela k hornej podporovacej ploche zámku,
preto stroj netreba nastaviť pre profilov odlišnej výšky
Jednoduchá výmena nástrojov
2. Automatické začistenie hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov, tech. parametre:
začistenie hliníkových stĺpíkov a fasadných profilov
uchytanie pracovaného diela k hornej podporovacej ploche zámku,
preto stroj netreba nastaviť pre profilov odlišnej výšky
3. Dvojkotúčová píla - Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie, tech. parametre:
dvojkotúčová píla vertikálna, na hliník a na plast komb.
priemer kotúčov min. 450 mm, rezná dĺžka min 3800 mm, vrátane
elektronického
pozicionéra, vrátane taktového chladiaceho zariadenia umožňujúceho
rezať aj hliníkové profily, odsávacie zariadenie
Automatické jednoose polohovanie pohyblivého agregátu na dĺžkový
rozmer ako štandardná funkcia.

Pneumatické naklápanie hláv na predvolený uhol (90 °, 45 ° alebo 22,5
°).
Medziuhol nastaviteľný manuálne na stupňovej škále.
Plynulá regulácia agregátu do záberu
Posuv píloveho kotúča hydropneumatický.
4. 4 hlavý zvárací automat štandardných rámov, krídel a atypov, tech. parametre:
4-hlavý zvárací automat s tromi hlavami fix a jednou variant a zvárania atypov
na druhej hlave v rozsahu 30°- 180°
sada príložiek na okenné krídla
sada príložiek na okenné rámy
5. CNC začisťovací automat zvarencov, tech. parametre:

pre opracovanie vnútorných a vonkajších rohov okenných PVC profilov
90°
rýchle a precízne opracovanie kontúry vonkajšieho rohu, pomocou
kotúčovej frézy
Automatické rozpoznávanie profilov, memory min 100 profilov
6. Manipulačná technika so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad, tech. parametre:
vysokozdvižný vozík s plynovým alebo elektrickým pohonom
technická pripravenosť na zdvih min od 1.600 kg
bočný presun
špecifické na manipuláciu so sklom pre
zimné záhrady

Verejný obstarávateľ požaduje počas záručnej doby dodávku náhradných dielov alebo spotrebného
materiálu nevyhnutného na zabezpečenie riadnej prevádzky do 48 hodín od nahlásenia vady.
Predpokladaná hodnota zákazky: 308.800,- EUR
Nakoľko predmet zákazky sa bude realizovať prostredníctvom kúpnej zmluvy, verejný obstarávateľ
uvádza, že celková hodnota vyplateného finančného plnenia nesmie presiahnuť finančnú hodnotu, ktorá je
výsledkom ponuky víťazného uchádzača v elektronickej aukcii.
Počet dodania strojov:
- Automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom na hliníkové profily – 1ks,
- Automatické začistenie hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov – 1ks,
- Dvojkotúčová píla - Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie – 1ks,
- 4 hlavý zvárací automat štandardných rámov, krídel a atypov – 1ks,
- CNC začisťovací automat zvarencov – 1ks,
- manipulačná technika so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad – 1ks,
Miesto dodania: Forvin SK, s.r.o., Cesta Slobody 1658, 991 28 Vinica.
Lehota dodania: Termín dodania je do 6 mesiacov odo dňa zadania zákazky.
V prípade ak víťazný uchádzač na plnenie zákazky využíva subdodávateľov, je povinný písomne oznámiť
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi ako aj zmenu subdodávateľa. Navrhovaný nový subdodávateľ
musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač je povinný k
písomnému oznámeniu o navrhovanom novom subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Uchádzač je oprávnený plniť predmet zákazky
alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom, ak ho verejný obstarávateľ písomne schváli. V

prípade, že verejný obstarávateľ do 21 dní odo dňa, v ktorom obdrží od uchádzača všetky údaje o
navrhovanom novom subdodávateľovi so všetkými potrebnými podkladmi písomne uchádzačovi neoznámi,
či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa platí, že nového subdodávateľa schválil.
Uchádzač nemá nárok na schválenie nového subdodávateľa verejným obstarávateľom. Ak verejný
obstarávateľ zamietne návrh na nového subdodávateľa, je uchádzač povinný zmluvu plniť pôvodným
subdodávateľom alebo sám.

Príloha č. 1 časti B.1 súťažných podkladov
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
Predmet zákazky: Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche

Stroj

Kritéria

Parametre
požadované k danej
položke v časti B1
súťažných podkladov
áno

nie

1 . Automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom na hliníkové profily, tech. parametre:

automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom, špeciálne pripravená na
efektívne vyrábanie hliníkových okien, dverí pre zimné záhrady
3 nezávislé kopírovacie jednotky
Uchytanie pracovaného diela k hornej podporovacej ploche zámku,
preto stroj netreba nastaviť pre profilov odlišnej výšky
Jednoduchá výmena nástrojov
2. Automatické začistenie hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov, tech. parametre:

začistenie hliníkových stĺpíkov a fasadných profilov
uchytanie pracovaného diela k hornej podporovacej ploche zámku,
preto stroj netreba nastaviť pre profilov odlišnej výšky
3. Dvojkotúčová píla - Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie, tech. parametre:

dvojkotúčová píla vertikálna, na hliník a na plast komb.
priemer kotúčov min. 450 mm, rezná dĺžka min 3800 mm, vrátane
elektronického
pozicionéra, vrátane taktového chladiaceho zariadenia umožňujúceho
rezať aj hliníkové profily, odsávacie zariadenie
Automatické jednoose polohovanie pohyblivého agregátu na dĺžkový
rozmer ako štandardná funkcia.
Pneumatické naklápanie hláv na predvolený uhol (90 °, 45 ° alebo 22,5
°).
Medziuhol nastaviteľný manuálne na stupňovej škále.
Plynulá regulácia agregátu do záberu
Posuv píloveho kotúča hydropneumatický.
4. 4 hlavý zvárací automat štandardných rámov, krídel a atypov, tech. parametre:
4-hlavý zvárací automat s tromi hlavami fix a jednou variant a zvárania atypov
na druhej hlave v rozsahu 30°- 180°
sada príložiek na okenné krídla
sada príložiek na okenné rámy
5. CNC začisťovací automat zvarencov, tech. parametre:

pre opracovanie vnútorných a vonkajších rohov okenných PVC profilov
90°
rýchle a precízne opracovanie kontúry vonkajšieho rohu, pomocou
kotúčovej frézy
Automatické rozpoznávanie profilov, memory min 100 profilov

6. Manipulačná technika so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad, tech. parametre:
vysokozdvižný vozík s plynovým alebo elektrickým pohonom
technická pripravenosť na zdvih min od 1.600 kg
bočný presun
špecifické na manipuláciu so sklom pre
zimné záhrady

V ......................................... dňa ........................

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY V PONUKE

1.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrené v Euro (€).
2.
Cena za predmet zákazky je celková cena za dodanie predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení,
technickej špecifikácii a parametroch v súlade s opisom predmetu zákazky uvedeným v časti B.1 týchto
SP.
3.
Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
4.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie
v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
suma DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
5.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke v príslušnom Návrhu na plnenie kritérií
(Príloha č. 1 k časti A.2).
6.
Uchádzač, ktorý má daňovú subjektivitu na Slovensku uvádza cenu bez DPH ako aj s DPH.
Uchádzač, ktorý daňovú subjektivitu na Slovensku nemá, je povinný uviesť cenu aj s dopočítanou DPH,
podľa právnej úpravy, ktorá sa naň vzťahuje.
7.
Navrhovaná cena sa uvedie v Návrhu na plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 1 k časti A 2.
Navrhovaná cena za predmet zákazky bez DPH bude predmetom elektronickej aukcie.
8.
Víťazný uchádzač predloží po elektronickej aukcii nový návrh ceny – položkový rozpočet, podľa
vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tejto časti súťažných podkladov. V položkovom rozpočte sa uvedú ceny na
jednotlivé položky. Súčet celkových cien jednotlivých položiek bude tvoriť celkovú cenu za predmet
zákazky. Celková cena za predmet zákazky musí zodpovedať výsledkom elektronickej aukcie.. Položkový
rozpočet predložený víťazným uchádzačom podľa tohto odseku tejto časti súťažných podkladov bude
tvoriť prílohu č. 2 kúpnej zmluvy.

Príloha č. 1 časti B.2 súťažných podkladov

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo:
Predmet zákazky: Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických panelov v streche

Nový návrh ceny – položkový rozpočet
č.
Názov
položky
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Navrhovaná jednotková cenav Eur
bez DPH

DPH

Navrhovaná jednotková cena v
EUR S DPH

Automatická kopírovacia fréza
s trojvrtákom na hliníkové profily
Automatické začistenie
hliníkových stĺpíkov a fasádnych
profilov
Dvojkotúčová píla - Automatické
rezanie profilov a digitálne
zameriavanie
4 hlavý zvárací automat
štandardných rámov, krídel
a atypov
CNC začisťovací automat
zvarencov
Manipulačná technika so sklom pre
výrobcov okien a zimných záhrad

V ......................................... dňa ........................

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov
Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Zapísaný v:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

.

(ďalej len ako "Predávajúci")
a
Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Zapísaný v:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:

Forvin SK , s.r.o.
Cesta Slobody 1658 , 991 28 Vinica
46 629 874
Mgr. Arpád Bugyi, konateľ
OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 22622/S
2023566182
SK2023566182
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN SK35 0200 0000 0037 5088 1453

(ďalej len ako "Kupujúci")
uzatvárajú túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok.
1

Predmet zmluvy

1.1 Predávajúci je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „Výroba zimných záhrad s použitím fotovoltaických
panelov v streche

1.2 Predávajúci berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Kupujúceho podľa tejto zmluvy budú
financované Kupujúcim z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a vlastných zdrojov Kupujúceho.
Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.
1.3 Predávajúci vyhlasuje, že tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy a všetky jeho súčasti sú v jeho
vlastníctve, je oprávnený ho predať a že nie je zaťažený právom tretích osôb alebo inými právnymi
povinnosťami.
1.4 Predávajúci sa zaväzuje predať Kupujúcemu tovar, a to:
-

Automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom na hliníkové profily – 1ks,
Automatické začistenie hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov – 1ks,
Dvojkotúčová píla - Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie – 1ks,
4 hlavý zvárací automat štandardných rámov, krídel a atypov – 1ks,
CNC začisťovací automat zvarencov – 1ks,
manipulačná technika so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad – 1ks,
,

všetko v rozsahu špecifikácie uvedenej v (i) časti B.1 súťažných podkladov (opis predmetu zákazky),
pričom technická špecifikácia predmetu zákazky ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a (ii) ponuke
Predávajúceho predloženej do verejnej súťaže v časti špecifikácie ponúkaného predmetu zákazky.
1.5 Kupujúci sa zaväzuje za dodávku tovaru zaplatiť cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Zálohu pri objednaní tovaru Kupujúci neposkytuje.
1.6 Predávajúci bude plnenie predmetu zmluvy realizovať na vlastné nebezpečenstvo a pri realizácií
predmetu tejto zmluvy bude postupovať v súlade s požiadavkami Kupujúceho špecifikovanými v tejto
zmluve, právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a
bude rešpektovať chránené práva a záujmy tretích strán.
2

Cena

2.1 Cena je dohodnutá na základe vopred predloženej cenovej ponuky za kompletnú dodávku.
2.2 Všetky časti ceny sú uvedené a sú splatné v eurách (EUR).
2.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena zahŕňa :
- poistenie počas dopravy,
- colné poplatky,
- dopravné na dohodnuté miesto v Slovenskej republike.
Cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude pripočítaná k cene za tovar a fakturovaná v
zákonom stanovenej výške.
2.4 Celková cena za plnenie poskytnuté Kupujúcemu Predávajúcim podľa
............................EUR, slovom ........................................................EUR bez DPH.

tejto

zmluvy

je

2.5 K cene bude pripočítaná DPH fakturovaná v zákonom stanovenej výške.
3

Platba ceny

3.1 Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru po dodaní tovaru na cenu dohodnutú v predmete zmluvy so
splatnosťou 60 dní. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v
znení neskorších predpisov. V prípade jej neúplnosti alebo nesprávnosti je Kupujúci oprávnený vrátiť
ju Predávajúcemu v lehote jej splatnosti na opravu/doplnenie.
3.2 Úhrada ceny za plnenie Predávajúceho bude poukázaná v prospech Predávajúceho na jeho vyššie
uvedený účet, a musí byť v plnej výške, neznížená o akékoľvek bankové poplatky alebo iné náklady
spojené s prevodom.
3.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho fyzickým dodaním a prevzatím Kupujúcim.
4

Dodanie a doba plnenia

4.1 Plnenie Predávajúceho podľa tejto zmluvy sa pokladá za uskutočnené, keď dôjde k dodaniu tovaru na
dohodnuté miesto, jeho uvedeniu do prevádzky, jeho preskúšaniu a k zaškoleniu personálu
Kupujúceho prostredníctvom poverenej osoby, resp. osôb Predávajúceho. Kupujúci poskytne
Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť.
4.2 Termín dodania: 6 mesiacov od podpisu zmluvy.
4.3 Pri nedodržaní termínu dodania má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho vyplatenie zmluvnej
pokuty za nedodanie tovaru v termíne dodania vo výške 0,1 % denne z celkovej ceny nedodaného
tovaru.
4.4 Predávajúci dodá Predmet zmluvy podľa bodu 1.1 na miesto plnenia, t.j. do sídla Kupujúceho. Po
dodávke a odskúšaní tovaru dôjde k podpisu dodacieho listu / preberacieho protokolu, ktorým Kupujúci
potvrdzuje prevzatie tovaru.

5

Bezpečnosť zamestnancov

Zamestnanec Kupujúceho bude vždy sprevádzať pracovníkov Predávajúceho, pokiaľ sa títo budú
zdržiavať v priestoroch Kupujúceho. Kupujúci prijme všetky primerané opatrenia pre ochranu zdravia a
bezpečnosti pracovníkov Predávajúceho vo svojich priestoroch.

6

Záruky

Záväzky Predávajúceho v súvislosti s vadami jeho plnenia alebo zárukou za akosť či inou zárukou
ohľadom tovaru budú v rozsahu a v súlade s ustanoveniami tohto článku.
6.1 Záruka na tovar
6.1.1

Predávajúci poskytuje záruku, že tovar nemá vady materiálu alebo spracovania po dobu 24
mesiacov počítanú od dátumu uvedenia tovaru do prevádzky.

6.1.2

Predávajúci sa zaväzuje, že opraví alebo vymení akúkoľvek časť dodaného tovaru, ktorá je vadná
/mimo dielov bežného opotrebenia/ v záručnej dobe v dôsledku vady materiálu alebo spracovania.
Počas nefunkčnosti tovaru záručná doba neplynie. Dodávka náhradných dielov alebo spotrebného
materiálu nevyhnutného na zabezpečenie riadnej prevádzky sa musí uskutočniť do 48 hodín od
nahlásenia vady.

6.2 Duševné vlastníctvo tretích strán
6.2.1

Predávajúci bude na svoje vlastné náklady obhajovať Kupujúceho proti akémukoľvek nároku tretej
osoby, podľa ktorého niektorý z tovarov dodaných podľa týchto podmienok porušujú vynález alebo
autorské právo podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a uhradí všetky náklady a náhrady
škody prisúdené na základe právoplatného rozhodnutia súdu vo veci takého nároku a to všetko len
za predpokladu, že bude o takomto nároku bez odkladu písomne upovedomený a že mu budú
poskytnuté informácie a súčinnosť, ktorú možno rozumne očakávať. V dôsledku takého
uplatňovaného nároku môže Predávajúci pre Kupujúceho získať právo tovar naďalej užívať, či
tento vymeniť alebo modifikovať tak, aby nenarušoval dotknuté chránené práva alebo, ak nie sú
také spôsoby nápravy prakticky možné alebo vhodné, Kupujúci bude mať nárok na vrátenie
neodpísanej hodnoty dotknutých tovarov po ich vrátení Predávajúcemu.

6.3 Spoločné ustanovenia
6.3.1

Záruka sa neposkytuje ohľadne produktov, u ktorých boli odstránené sériové čísla.

6.3.2

Kupujúci sa zaväzuje vykonať všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nemohlo
dôjsť ku strate dát v súvislosti so záručnými alebo údržbovými prácami na produktoch.

6.3.3

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu aj technickú podpora spočívajúcu v on-line riešení
technických, technologických a programových požiadaviek Kupujúceho na reálnych projektoch s
využitím nástrojov pre on-line meeting a web konferencie.
7

Osobitné ustanovenia

7.1 Predávajúci je povinný
a) strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami
oprávnenými osobami počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzatvorenou medzi verejným obstarávateľom a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva hospodárstva SR, ktoré
vykonáva pôsobnosť prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, a to v termíne
oznámenom Kupujúcemu. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
i.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou a ním poverené osoby, útvar následnej finančnej kontroly.
ii.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
iii.
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a ním poverené osoby.
iv.
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby.
v.
zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov,
vi.
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
vii.
osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v bode i) až v) v súlade s
príslušnými predpismi.
b) poskytnúť orgánom uvedeným v predchádzajúcom bode a nimi povereným osobám potrebnú
súčinnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúcej sa projektu.
7.2 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 Zmluvy.
7.3 Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi ako
aj zmenu subdodávateľa. Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznámiť aj údaje o
navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a súvisiace informácie o
predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú požadované v Prílohe č. 3 Zmluvy.
7.4 Navrhovaný nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný k písomnému oznámeniu o navrhovanom novom
subdodávateľovi pripojiť dôkazy o splnení všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má
subdodávateľ plniť.
7.5 Predávajúci je oprávnený plniť túto zmluvu alebo jej časť ním navrhnutým novým subdodávateľom ak
ho Kupujúci písomne schváli. V prípade, že Kupujúci do 21 dní odo dňa, v ktorom obdrží od
Predávajúceho všetky údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi podľa bodu 7.3 tohto článku tejto
zmluvy so všetkými potrebnými podkladmi podľa bodu 7.4 tohto článku tejto zmluvy, písomne
Predávajúcemu neoznámi, či schvaľuje alebo zamieta návrh nového subdodávateľa platí, že nového
subdodávateľa schválil.
7.6 Kupujúci zamietne návrh na nového subdodávateľa v prípade, že nový subdodávateľ nebude spĺňať
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa určené pre subdodávateľov v súťažných
podkladoch a zmluve. V prípade zamietnutia návrhu na nového subdodávateľa Kupujúcim, je
Predávajúci povinný zmluvu plniť pôvodným subdodávateľom alebo sám. Proces schvaľovania
subdodávateľa nemá vplyv na plynutie lehôt podľa tejto zmluvy.
7.7 Ustanovenia bodu 7.3 až 7.6 tohto článku tejto zmluvy platia aj v prípade ak v čase účinnosti tejto
zmluvy Predávajúci v prílohe č. 3 neuviedol žiadneho subdodávateľa.
7.8 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nastane niektorá z okolností predvídaných v
§ 19 zákona o verejnom obstarávaní.
8

Všeobecné ustanovenia

8.1 Práva z tejto zmluvy nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu obidvoch
zmluvných strán.
8.2 Všetky oznámenia a dodatky s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú písať v slovenskom jazyku
a posielať druhej strane doporučene (alebo na doručenku) na jej hore uvedenú alebo dodatočne
písomne oznámenú adresu.
8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán
a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán za splnenia
podmienky úspešného ukončenia kontroly vykonaného pred podpisom zmluvy a následného
schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
8.4 Ak nie je dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy neupravené touto zmluvou
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dva obdrží Kupujúci a jeden obdrží
Predávajúci.

8.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu textu tejto zmluvy, ako aj informácií spojených s
plnením tejto zmluvy.
8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a na dôkaz svojej pravej a slobodnej vôle potvrdzujú
túto svojimi podpismi.
V ....................., dňa ........................

V ......................., dňa .........................

Kupujúci:

Predávajúci:

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

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

Prílohy:
1. Technická špecifikácia predmetu zákazky
2. Položkový rozpočet predložený Predávajúcim vo verejnom obstarávaní, ktorý vychádza z
výsledkov elektronickej aukcie.
3. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

PRÍLOHA č. 1
Technická špecifikácia predmetu zákazky

Stroj

Kritéria

Parametre
požadované k danej
položke v časti B1
súťažných podkladov
áno

nie

1 . Automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom na hliníkové profily, tech. parametre:

automatická kopírovacia fréza s trojvrtákom, špeciálne pripravená na
efektívne vyrábanie hliníkových okien, dverí pre zimné záhrady
3 nezávislé kopírovacie jednotky
Uchytanie pracovaného diela k hornej podporovacej ploche zámku,
preto stroj netreba nastaviť pre profilov odlišnej výšky
Jednoduchá výmena nástrojov
2. Automatické začistenie hliníkových stĺpíkov a fasádnych profilov, tech. parametre:

začistenie hliníkových stĺpíkov a fasadných profilov
uchytanie pracovaného diela k hornej podporovacej ploche zámku,
preto stroj netreba nastaviť pre profilov odlišnej výšky
3. Dvojkotúčová píla - Automatické rezanie profilov a digitálne zameriavanie, tech. parametre:

dvojkotúčová píla vertikálna, na hliník a na plast komb.
priemer kotúčov min. 450 mm, rezná dĺžka min 3800 mm, vrátane
elektronického
pozicionéra, vrátane taktového chladiaceho zariadenia umožňujúceho
rezať aj hliníkové profily, odsávacie zariadenie
Automatické jednoose polohovanie pohyblivého agregátu na dĺžkový
rozmer ako štandardná funkcia.
Pneumatické naklápanie hláv na predvolený uhol (90 °, 45 ° alebo 22,5
°).
Medziuhol nastaviteľný manuálne na stupňovej škále.
Plynulá regulácia agregátu do záberu
Posuv píloveho kotúča hydropneumatický.
4. 4 hlavý zvárací automat štandardných rámov, krídel a atypov, tech. parametre:
4-hlavý zvárací automat s tromi hlavami fix a jednou variant a zvárania atypov
na druhej hlave v rozsahu 30°- 180°
sada príložiek na okenné krídla
sada príložiek na okenné rámy
5. CNC začisťovací automat zvarencov, tech. parametre:

pre opracovanie vnútorných a vonkajších rohov okenných PVC profilov
90°
rýchle a precízne opracovanie kontúry vonkajšieho rohu, pomocou
kotúčovej frézy
Automatické rozpoznávanie profilov, memory min 100 profilov
6. Manipulačná technika so sklom pre výrobcov okien a zimných záhrad, tech. parametre:
vysokozdvižný vozík s plynovým alebo elektrickým pohonom
technická pripravenosť na zdvih min od 1.600 kg

bočný presun
špecifické na manipuláciu so sklom pre
zimné záhrady

PRÍLOHA č. 2
Položkový rozpočet predložený Predávajúcim vo verejnom obstarávaní, ktorý vychádza z výsledkov
elektronickej aukcie

č.
Názov
položky
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Automatická kopírovacia fréza
s trojvrtákom na hliníkové profily
Automatické začistenie
hliníkových stĺpíkov a fasádnych
profilov
Dvojkotúčová píla - Automatické
rezanie profilov a digitálne
zameriavanie
4 hlavý zvárací automat
štandardných rámov, krídel
a atypov
CNC začisťovací automat
zvarencov
Manipulačná technika so sklom pre
výrobcov okien a zimných záhrad

Navrhovaná jednotková cenav Eur
bez DPH

DPH

Navrhovaná jednotková cena v
EUR S DPH

PRÍLOHA č. 3
Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Por. Číslo

Predmet plnenia
subdodávateľa

hodnota plnenia
vyjadrená v %
(percentách) k
ponukovej cene

Identifikačné údaje
subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, obchodné
meno alebo názov, adresa
pobytu alebo sídlo,
identifikačné číslo alebo
dátum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikačné číslo

V Bratislave, dňa 3.4.2017

Za verejného obstarávateľa:

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

Za PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o. (subjekt zodpovedný za spracovanie
súťažných podkladov):

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

osoba oprávnená
konať za
subdodávateľa v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, dátum
narodenia

