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A — POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Identifikácia osoby podľa § 7 ZVO:
BD-FOAM, s.r.o., so sídlom : Kragujevská 4A, 010 01 Žilina
Zastúpený: Miroslav Ďurajka, konateľ spoločnosti
Eleonóra Křížová Ďurajková, konateľka spoločnosti
IČO: 36 401 668
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Hrubošková
Tel. č.; e-mail: + 421/(0)944362605; eva.hruboskova@centrum.sk
2.
Predmet zákazky
Dodanie a inštalácia technologického zariadenia riadeného CNC 3 - osového stroja v rámci projektu "Zvýšenie
konkurencieschopnosti BD-FOAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie na rezanie tvarových dielcov z PURpeny"
Číselný kód:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42611000-2
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti „B – Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných
podkladov (ďalej len „SP“).
3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1 Osoba podľa § 7 ZVO nepripúšťa rozdeliť predmet zákazky.
3.2 Predmetom dodávky je technologické zariadenie – riadený CNC 3-osový stroj, pracujúci s obehovým rezným
nástrojom na rezanie tvarových dielcov ľubovoľného dvojrozmerného, prípadne špeciálneho trojrozmerného tvaru
z PUR-peny - logický celok 1
Predpokladá hodnota – 221 465,00 € bez DPH
3.3 Bližšie uvedené v časti „B – Opis predmetu zákazky“ týchto SP.
4. Variantné riešenie
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.
5. Miesto a termín dodania tovaru (predmetu zákazky)
5.1 Miestom dodania tovaru (predmetu zákazky): prevádzka osoby podľa § 7 ZVO – BD-FOAM s.r.o., Kragujevská
4A, 010 01 Žilina.
5.2 Predpokladaný termín dodania tovaru (predmetu zákazky): do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
6. Zdroj finančných prostriedkov
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) - Operačný
program konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a
technologických transferov, Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a
v službách (schéma pomoci de minimis), z vlastných zdrojov osoby podľa § 7 ZVO a štátneho rozpočtu SR.
6.2 Financovanie bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr. Splatnosť faktúr do 60 dní odo dňa prevzatia
tovaru.
7. Druh zákazky, zmluva
7.1 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 ZVO.
7.2 Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva predložená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.
7.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. Osoba podľa § 7 ZVO písomne vyzve
úspešného uchádzača na podpis zmluvy po doručení informácie o záveroch z administratívnej kontroly verejného
obstarávania súčasťou, ktorej bude udelenie súhlasu na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom poskytovateľom
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NFP. Následne osoba podľa § 7 ZVO zverejní podpísanú zmluvu obidvomi zmluvnými stranami vo svojom
profile.
7.4 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky, ktoré musia byť
obsiahnuté v uzatvorenej zmluve, a ktoré nie je prípustné meniť, obsahuje časť „B – Opis predmetu zákazky“, „C –
Obchodné podmienky“ a „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej do 31. decembra 2014.
8.2 V prípade uplatnenia námietky proti postupu osoby podľa § 7 ZVO alebo v prípade vykonávania kontroly postupu
zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení ZVO lehoty neplynú. To sa týka aj lehoty viazanosti ponúk.
O skutočnosti, týkajúcej sa podanej námietky alebo vykonávanej kontroly, upovedomí kontrolovaný všetkých
známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade osoba podľa § 7 ZVO lehotu viazanosti ponúk primerane
predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia
osobou podľa § 7 ZVO takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

II. Komunikácia a vysvetľovanie
9. Komunikácia medzi osobou podľa § 7 ZVO a záujemcami/uchádzačmi
9.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi
osobou podľa § 7 ZVO a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v súlade s ustanovením § 16 ZVO, tzn.
spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných
údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať obsah týchto dokumentov pred uplynutím
lehoty určenej na ich predloženie (t.j. lehoty na predkladanie ponúk).
9.2 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi osobou podľa § 7 ZVO, osobou podľa § 7 ZVO a
uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie
lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o
správnom konaní.
9.3 Dorozumievanie medzi osobou podľa § 7 ZVO a záujemcami/uchádzačmi možno uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou.
9.4 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomnosti a prípadne dohodnutia
osobného prevzatia písomnosti s kontaktnou osobou podľa § 7 ZVO pre verejné obstarávanie uvedenou
v súťažných podkladoch.
9.5 Telefonická a osobná komunikácia je možná v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 09:00 hod. do 14:00
hod., v piatok od 09:00 hod. do 12:00 hod.
9.6 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných
a doručených faxom, elektronicky alebo ich kombináciou), záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej
forme poštou na adresu osoby podľa § 7 ZVO podľa bodu 1.1 týchto súťažných podkladov, alebo osobne do sídla
osoby podľa § 7 ZVO podľa bodu 1.1 tejto časti súťažných podkladov a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania
týchto údajov faxom, elektronicky alebo ich kombináciou.
9.7 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno
trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť (podaných faxom, elektronicky alebo ich kombináciou)
a údajom vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme podľa bodu 9.6 tejto časti SP
(teda doručenej osobne alebo poštovou zásielkou najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania/poskytnutia týchto údajov
faxom, elektronicky alebo ich kombináciou) je rozhodujúca písomná forma.
9.8 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, výsledok
vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením sa
uskutoční výhradne poštovou zásielkou.
9.9 V prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená poštou alebo osobne
a to v písomnej forme. Osoba podľa § 7 ZVO požaduje:
a) doručiť žiadosť osobe podľa § 7 ZVO na adresu uvedenú v bode 1. V prípade osobného doručenia zásielku
odovzdá uchádzač do sídla osoby podľa § 7 ZVO,
b) zásielku je potrebné označiť „Žiadosť o nápravu“ a heslom súťaže alebo „Námietka“ a heslom súťaže.
10. Vysvetľovanie
10.1 V prípade potreby objasniť požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok
účasti verejného obstarávania, SP, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len
„požiadavka o vysvetlenie“) môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie spôsobom uvedeným
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v časti Komunikácia medzi osobou podľa § 7 ZVO a záujemcom alebo uchádzačom, priamo poverenú osobu
podľa § 7 ZVO za predmet zákazky na adrese:
BD-FOAM s.r.o., so sídlom : Kragujevská 4A, 010 01 Žilina
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Hrubošková
Telefón: +421 (0)944362605; e-mail:eva.hruboskova@centrum.sk
10.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená poštou, faxom
(potvrdené e-mailom) a e-mailom v písomnej podobe najneskôr deväť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk, pričom táto požiadavka o vysvetlenie musí byť najneskôr v tejto lehote doručená zodpovednej osobe
resp. do sídla osoby podľa § 7 ZVO.
10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie osoba podľa § 7 ZVO oznámi bezodkladne od doručenia žiadosti
všetkým záujemcom, ktorí si prevzali SP, najneskôr však do šiestich dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk, za predpokladu, že záujemca požiada o vysvetlenie dostatočne vopred.
10.4 Osoba podľa § 7 ZVO vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v SP, ktoré preukázateľne
oznámi všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie
nesmú byť v rozpore o vyhlásení verejného obstarávania.
11. Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky, nie je potrebná.

III. Príprava ponuky
12. Vyhotovenie ponuky
12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť
vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
12.2 Uchádzač predloží ponuku v troch vyhotoveniach označených ako „originál“ , „kópia“ (písomná forma) a
„kópia“ na CD/DVD nosiči. Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe podľa
predchádzajúcej vety bude osoba podľa § 7 ZVO bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom
alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie
v zmysle § 9 ods. 6 ZVO. V prípade ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré
uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo je potrebné zo strany uchádzača tie to údaje
anonymizovať v súlade s právnymi predpis v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas). V prípade, že kópia
ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 7 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Ponuku predloží uchádzač aj v elektronickej forme na CD nosiči.
12.3 Osoba podľa § 7 ZVO odporúča, aby ponuka bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých
častí a strany/listy v nej boli parafované uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene
uchádzača a očíslované vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie abecednými
znakmi.
12.4 Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť takýchto údajov
na príslušnej listine alebo zabezpečiť pre osobu podľa § 7 ZVO súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov
na účely verejného obstarávania.
12.5 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto SP, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.
12.6 Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch, resp. osobou oprávnenou konať za
uchádzača a v tom prípade uchádzač predloží aj úradne overenú fotokópiu oprávnenia alebo splnomocnenia tejto
osoby.
13. Jazyk ponuky
13.1 Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom (slovenskom) jazyku, pokiaľ
nie je uvedené inak.
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia SR musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
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14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
14.2 Cena za dodanie tovaru 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. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách.
14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky a bude stanovená podľa
časti „D – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.
14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
navrhovaná ponuková cena bez DPH,
suma DPH,
navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.
14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria.
15. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom v 1 origináli a jednej fotokópii v písomnej a tlačenej forme a jednej fotokópii na CD
nosiči (v súlade s bodom 12 týchto SP), pričom musí obsahovať 2 časti: časť „Ostatné“ a časť „Kritéria“ a musia
obsahovať tieto doklady:
15.1 časť ponuky označenej ako „Ostatné“ musí obsahovať:
15.1.1 obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov, príp. číslom strany, kde sa
predmetný doklad alebo dokument nachádza, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi
zástupcami uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových
vzťahoch, resp. osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,
15.1.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača, alebo miesto jeho podnikania, meno,
priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu vo formáte IBAN, kontaktné
telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi
zástupcami uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových
vzťahoch,
15.1.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými v SP, podpísané štatutárnym orgánom/štatutárnymi
zástupcami uchádzača alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových
vzťahoch,
15.1.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý
je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch,
15.1.5
vyhlásenie uchádzača v súlade s § 39 ods. 5 ZVO, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku, podpísané štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača a opatrené pečiatkou organizácie.
15.1.6 doklady a dokumenty potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov požadované v časti „F –
Podmienky účasti uchádzačov“ týchto SP a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
15.1.7 návrh kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, v ktorom zohľadní podmienky
uvedené v časti „B – Opis predmetu zákazky“, „C – Obchodné podmienky“ a „D – Spôsob určenia ceny“
týchto SP, ktorý nebude obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto SP a ani také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak budú ponuky uchádzačov
zo súťaže vylúčené. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača/štatutárnymi
zástupcami uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových
vzťahoch. Uchádzač v Článku 3 ods. 1 návrhu kúpnej zmluvy cenu neuvádza.
15.1.8 opis technických a funkčných vlastností ponúkaného zariadenia,
15.1.9 doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 16.3 až 16.7 časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“ SP.,
15.1.10 oznámenie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie. Oznámenie musí zahŕňať minimálne meno
a priezvisko zodpovednej osoby, jej e-mailovú adresu a telefonický kontakt.
15.2 časť ponuky označenej ako „Kritéria“ musí obsahovať:
15.2.1 vyplnenú „Tabuľku návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ (Vzor tabuľky návrhov na plnenie kritérií je
uvedený v časti „G – Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ SP).
16 Náklady na ponuku
16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
osobe podľa § 7 ZVO, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
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16.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 1. časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“ týchto SP,
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania oddiel I a predložené v lehote na predkladanie podľa bodu 19.3
tejto časti SP, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty
viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti SP uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru.
Podmienky zloženia zábezpeky
16.3 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 1.000,00 EUR.
16.4 Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak doklad o zložení zábezpeky nebude
súčasťou ponuky, resp. ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte osoby podľa § 7 ZVO podľa bodu 16.3
alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 16.8 , bude uchádzač z verejnej súťaže
vylúčený.
16.5 Spôsob zloženia zábezpeky:
Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa § 7 ZVO : finančné prostriedky musia byť
zložené na účet osoby podľa § 7 ZVO BD-FOAM, s.r.o. – 422218392/0900 SLSP, a. s., konštantný symbol:
služby:
0308,
variabilný
symbol:
2013,
špecifický
symbol
(IČO
uchádzača),
IBAN
SK7609000000000422218392, SWIFT kód GIBASKBX.
16.6 finančné prostriedky musia byť pripísané na účte osoby podľa § 7 ZVO najneskôr v deň uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk
16.7 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží
záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí osobu podľa § 7 ZVO za uchádzača do výšky
zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej
banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku
a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Doba platnosti
bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine
musí byť uvedené, že v prípade, ak osobe podľa § 7 ZVO lehoty neplynú v dôsledku § 138 ods. 12 až ods. 15
ZVO, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti ponúk, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.
16.8 Podmienky vrátenia zábezpeky po uzavretí zmluvy:
16.9 vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet osoby podľa § 7 ZVO
16.10 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet osoby podľa § 7 ZVO podľa bodu
16.6, osoba podľa § 7 ZVO ju vráti aj s úrokmi vo výške aktuálnej sadzby banky, kde bola zložená, okrem
prípadov, kedy zábezpeka prepadá v prospech osoby podľa § 7 ZVO.
16.11 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy s úspešným
uchádzačom.
16.12 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola
vystavená (vrátane predĺženej lehoty v prípade, ak osobe podľa § 7 ZVO lehoty neplynú v dôsledku § 138 ods. 12
až ods. 15 ZVO), ak osoba podľa § 7 ZVO (veriteľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky
počas doby jej platnosti.
16.13 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
16.14 Osoba podľa § 7 ZVO vráti uchádzačovi zábezpeku do 7 dní, ak:
- uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a osoba podľa § 7 ZVO ho vylúčil z verejného
obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu osoby podľa § 7 ZVO v lehote podľa § 138 ods. 5 ZVO
- vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu osoby podľa § 7 ZVO
v lehote podľa § 138 ods. 5 ZVO
- ak osoba podľa § 7 ZVO zruší postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
16.15 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 16.14.
16.16 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do
uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
16.17 Zábezpeka prepadne v prospech osoby podľa § 7 ZVO, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote
viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 11 ZVO nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným osobou
podľa § 7 ZVO alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak
neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 ZVO.

IV. Predkladanie ponúk
17 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa § 7 ZVO vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov.
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17.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči osobe podľa § 7 ZVO samostatne
alebo skupina fyzických osôb /právnických osôb vystupujúcich voči osobe podľa § 7 ZVO spoločne.
17.3 Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, osoba podľa § 7 ZVO požaduje od členov
tejto skupiny dodávateľov, pred podpísaním zmluvy vytvorenie právnej formy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy
v súlade s § 31 ods. 2 ZVO.
18 Označenie a predloženie ponuky
18.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne, poštovou zásielkou alebo iným prepravcom a pod. a to
osobe podľa § 7 ZVO na adresu uvedú v bode 1. tejto časti týchto SP v lehote podľa bodu 19.3 tejto časti SP.
18.2 Osoba podľa § 7 ZVO nie je v súčasnej dobe technicky pripravený prijať ponuky predložené v elektronickej
podobe a z uvedených dôvodov uchádzač nemôže ponuku predložiť takouto formou. V prípade, že uchádzač
napriek tomu predloží ponuku v elektronickej forme, bude sa mať za to, že ponuku do súťaže nepredložil.
18.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre dodržanie lehoty na predkladanie
ponúk je rozhodujúci termín doručenia osobe podľa § 7 ZVO.
18.4 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria
na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky,
označenú slovom „Ostatné“.
18.5 Kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD obsahujúcu Návrh na plnenie kritéria predloží uchádzač spolu
s písomnou formou v jednom obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti) označenom slovom „Kritériá“.
18.6 Kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD obsahujúcu Ostatnú časť ponuky predloží uchádzač spolu
s písomnou formou Ostatnej časti ponuky v jednom obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti) označenom
slovom „Ostatné“.
18.7 Návrh zmluvy predloží uchádzač v Ostatnej časti ponuky. V Článku 3 ods. 1 návrhu kúpnej zmluvy uchádzač
cenu neuvádza.
18.8 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro
použiť kurz Európskej centrálnej banky aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo
ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej
mene a v mene euro.
18.9 Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe podľa predchádzajúcej vety bude osobou
podľa § 7 ZVO bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania
zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 6 ZVO. V prípade,
ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo
obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V
prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať
v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas
dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje a pod.).
18.10 Uchádzač vloží ponuku v súlade s § 39 ods. 6 ZVO, tzn. do spoločnej nepriehľadnej obálky/obalu, ktorý bude
obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom „Ostatné“, tak aby
bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.
Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi podľa bodu 18. tejto časti SP.
18.11 Na spoločnej obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
18.11.1 adresa osoby podľa § 7 ZVO uvedená v bode 1. časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“ týchto SP,
18.11.2 adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,
18.11.3 Označenie: „VO – neotvárať“,
a heslom súťaže: „Technológie BD-FOAM“
18.12 Pri osobnom doručení ponuky vydá osoba podľa § 7 ZVO uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
dátumu, času a miesta prevzatia ponuky v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 ZVO.
18.13 Ponuku doručenú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.3 tejto časti SP osoba podľa §
7 ZVO vráti uchádzačovi neotvorenú.
19 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
19.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.
19.2 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu osoby podľa § 7 ZVO, tak ako je uvedené v bode 1. tejto časti
SP.
19.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 18.08.2014 o 10:00 hod.
20 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
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20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk podľa bodu 19.3 tejto časti SP.
20.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti
uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou
osobou uchádzača na adresu osoby podľa § 7 ZVO podľa bodu 19.1. časti A týchto SP, doručením novej ponuky
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.3 tejto časti SP.

V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
21 Otváranie ponúk
21.1 Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" sa uskutoční dňa 18.08.2014 o 11:00 hod. v sídle osoby podľa § 7
ZVO. Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 1 až 5 ZVO. Pri elektronickej aukcii je otváranie ponúk
podľa § 41 ZVO neverejné.
21.2 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" osoba
podľa § 7 ZVO zverejní vo svojom profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky.
21.3 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť
ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým
číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná
všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti
ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov
alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
21.4 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) alebo na doručenie
námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača
alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým oprávneným
osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň
jedna žiadosť o nápravu,
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým oprávneným osobám, ak
došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená
žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 osobe podľa § 7 ZVO,
2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia
úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,
3. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej
zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok..
21.5 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.
21.6 Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 ZVO neverejné.
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť
ponuky, označenú ako "Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom.
22 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
22.1 Informácie týkajúce sa obsahu ponúk, preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky úspešného uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby podľa §
7 ZVO nebudú počas vyhodnotenia ponúk poskytovať informácie o obsahu ponúk.
22.2 Osoba podľa § 7 ZVO je povinná zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených
ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré
skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových
cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a
druhej vety nie sú dotknuté ustanoveniaZVO, ukladajúce povinnosť osoby podľa § 7 ZVO oznamovať či zasielať
úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce osob epodľa § 7 ZVO a úradu zverejňovať
dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.9aa).
22.3 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné v zmysle § 20 ZVO, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne
záväznými predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).

9

22.4 Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženom skene ponuky zabezpečí ochranu
osobných údajov a údajov, ktoré považuje za dôverné (začierni údaje). Osoba podľa § 7 ZVO nie je zodpovedný
za bezpečnosť ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
22.5 Ponuku uchádzača, ani jej jednotlivé časti nebude možné použiť bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
23 Splnenie podmienok účasti
23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa kapitoly: F. Podmienky účasti uchádzačov bude
založená na splnení:
a) osobného postavenia podľa § 26 ZVO
b) finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ZVO
c) technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ZVO
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania predkladá osobe podľa § 7
ZVO úspešný uchádzač v písomnej podobe a v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na preukázanie
splnenia podmienok účasti, ak osoba podľa § 7 ZVO neurčí dlhšiu lehotu. Doklady musia byť predložené v
originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
23.2 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov podľa § 31 ZVO, podmienky účasti podľa § 26 ods. 1, resp.
ods. 4 a 5 ZVO musí splniť každý člen skupiny samostatne a to tým, že predloží doklady podľa § 26 ods. 2 ZVO
alebo § 128 ZVO každý za seba osobitne a podmienky podľa § 27, § 28 ZVO musí skupina splniť spoločne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
23.3 Osoba podľa § 7 ZVO pri preukazovaní splnenia podmienok účasti rešpektuje zásadu vzájomného uznávania
dokladov a príjme aj doklad vydaný v inom členskom štáte EÚ zahraničnému uchádzačovi, ak bude ekvivalentný
požadovanému dokladu, ktorý vydáva slovenský orgán. Osoba podľa § 7 ZVO vyhodnocuje splnenie podmienok
účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3 ZVO.
23.4 Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 27
ods. 2 ZVO, technické a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2
ZVO.
23.5 Osoba podľa § 7 ZVO písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak
ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač alebo záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 ZVO a ak
ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí osobe podľa § 7
ZVO, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
osoba podľa § 7 ZVO použila s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej
prepravy alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak osoba podľa § 7 ZVO použila s
uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ osoba podľa § 7 ZVO neurčila dlhšiu
lehotu.
23.6 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP alebo
predloží neplatné doklady alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa bodu 23.5 týchto SP vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené
informácie bude vylúčený. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej
môže podať námietku podľa § 138 ods. 1 písm. e) ZVO.
24 Vyhodnotenie ponúk
24.1 Na vyhodnotenie ponúk zriadi štatutár komisiu. Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk nebude viesť k určeniu
konečného poradia ponúk a úspešného uchádzača, ale bude slúžiť len ako východiskový podklad pre zahájenie
elektronickej aukcie. Komisia pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky, ktoré:
a) obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 15. týchto SP,
b) zodpovedá pokynom, požiadavkám a dokumentom uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v týchto SP.
24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú v súlade so ZVO vylúčené.
24.3 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a spôsobom určeným v časti „E – Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia“ týchto SP.
24.4 Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie požiadaviek posudzovať spôsobom:
A – požiadavka splnená,
N – požiadavka nesplnená.
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Uchádzač, ktorého splnenie požiadaviek bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom N – požiadavka nesplnená.
Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek osoby podľa § 7 ZVO na predmet zákazky a
náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Takáto ponuka bude
v súlade s § 42 ods. 1 ZVO vylúčená.
24.5 Osob apodľa § 7 ZVO definitívne vyhodnotí ponuky na základe výsledkov elektronickej aukcie (návrhov
najnižších hodnôt prvkov ponúk) podľa časti„E – Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto
SP.
24.6 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej
môže podať námietku podľa § 138 ods. 1 písm. f) ZVO.
25. Vylúčenie ponúk
25.1 Nedoručí písomné vysvetlenie na základe požiadavky podľa bodu 23.5 v lehote piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o vysvetlenie, resp. predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou na vysvetlenie.
25.2 Nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v stanovenej lehote, nedostaví sa na osobnú
konzultáciu, resp. predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou osoby podľa
§ 7 ZVO.
25.3 Ak ponuka predložená uchádzačom nespĺňa požiadavky stanovené osobou podľa § 7 ZVO na predmet zákazky
podľa časti B. „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov a náležitosti ponuky, bude jeho ponuka
vylúčená podľa ustanovenia § 42 ods. 1 ZVO.
25.4 V prípade, že bude ponuka inak neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača spĺňa podmienky a požiadavky
súťaže, ale uchádzač v ponuke uviedol pre osobu podľa § 7 ZVO inak neprijateľné podmienky a požiadavky,
bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také
podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady osoby podľa § 7 ZVO, ktoré v príprave
procesu verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich osoba podľa § 7 ZVO nemôže z objektívnych dôvodov splniť
a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným
obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
25.5 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže podať námietku
podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.
25.6 Osoba podľa § 7 ZVO si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 2 ZVO.
26 Vysvetľovanie ponúk
26.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej
zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru alebo službám, komisia môže
písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač
musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia
neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb, technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má
uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na poskytnutie služby, osobitosti tovaru alebo osobitosti služby
navrhovanej uchádzačom, súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok
platných v mieste dodania tovaru alebo v mieste poskytnutia služby, možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
26.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky
osoby podľa § 7 ZVO na predmet zákazky, osoba podľa § 7 ZVO postupuje v zmysle § 42 ods. 4 ZVO.
26.4 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po
písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za
účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa
doručenia pozvánky.
26.5 Osoba podľa § 7 ZVO vylúči ponuku zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak nedoručí
písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 26.1. v lehote piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o vysvetlenie, predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.1.,
nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadnej ponuky v lehote podľa bodu 26.2., nedostaví sa po výzve komisie na
osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadnej nízkej ponuky alebo predložené
odôvodnenie mimoriadnej nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 26.2.
28.1 V prípade zistenia matematických chýb bude uchádzač požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 42 ods. 2 ZVO a
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie
jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk, resp. iných cenových príloh.
27 Elektronická aukcia
27.1 Použije sa elektronická aukcia:
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ÁNO.
27.2 Na účasť v elektronickej aukcii budú súčasne vyzvaní všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky osoby podľa § 7
ZVO určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Predmetom
elektronickej aukcie budú všetky položky uvedené v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. Výsledkom
elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa jednotlivých kritérií automatizovaným
vyhodnotením. Po ukončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk predloží osobe podľa § 7 ZVO upravenú časť – návrh jednotlivých
kritérií t.j. prílohu č. 1 na základe výsledku elektronickej aukcie spolu s upraveným návrhom zmluvy.
27.3 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) osoba podľa § 7 ZVO uvedie podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 ZVO. Výzva bude zaslaná elektronicky
zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného
dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov
uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať osobe podľa § 7 ZVO na vedomie najneskôr dva pracovné dni
pred začatím elektronickej aukcie.
27.4 Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti D.1 Elektronická aukcia súťažných
podkladov.

VI. Prijatie ponuky – uzavretie zmluvy
28 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
28.1 Každému uchádzačovi, ktorého poradie jeho ponuky bolo zostavené automatizovaným vyhodnotením
v elektronickej aukcii, osoba podľa § 7 ZVO pošle po ukončení elektronickej aukcie oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
28.2 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
je osoba podľa § 7 ZVO povinná po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo
uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje osoba podľa § 7
ZVO podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
28.3 Osoba podľa § 7 ZVO po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 28.2 a po odoslaní všetkých
oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom
oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia
jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §
138 ods. 2 písm. f) ZVO. Zároveň osoba podľa § 7 ZVO v zmysle § 136 ods. 9 písm. e) ZVO doručí všetkým
uchádzačom, záujemcom a účastníkom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
29 Uzavretie zmluvy
29.1 Osoba podľa § 7 ZVO uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 8. týchto SP.
29.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
29.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť osobe podľa § 7 ZVO riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy
tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol na jej
uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť
poskytnúť osob epodľa § 7 ZVO riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, osoba podľa § 7 ZVO ju môže
uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí
odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne osobe podľa § 7 ZVO riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak,
aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, osoba podľa § 7 ZVO
môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť osobe podľa § 7 ZVO riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne
vyzvaný.
29.4 Osob apodľa § 7 ZVO uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu
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alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky
podľa § 138 ZVO.
29.5 Osoba podľa § 7 ZVO nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača.
30. Revízne postupy
30.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom
osoby podľa § 7 ZVO dotknuté, môže podľa § 136 ZVO podať osobe podľa § 7 ZVO na vybavenie žiadosť o
nápravu.
30.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté
postupom osoby podľa § 7 ZVO alebo orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci podľa
§ 137 ods. 2 písm. b) ZVO, môže pred uzavretím zmluvy podať námietky podľa § 138 ZVO.
30.3 Podaniu námietky musí predchádzať podanie žiadosti o nápravu okrem námietok podľa § 138 odseku 2 písm. d)
až g) ZVO.
31.

Záverečné ustanovenia
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
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B — OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Minimálne vyžadované parametre technologického zariadenia – riadeného CNC 3-osového stroja, pracujúceho s
obehovým rezným nástrojom na rezanie tvarových dielcov ľubovoľného dvojrozmerného, prípadne špeciálneho
trojrozmerného tvaru z PUR-peny:
Šírka bloku
Dĺžka bloku
Výška bloku
Prevádzkové napätie
Maximálna rýchlosť rezu

min. 2300 mm
min. 2300 mm
min. 1300 mm
min. 400 V, 3 fáze, 50 Hz
min. 60m/min.

Požadované náhradné diely – aspoň 10 kusov nožov v cene stroja.
Rezací agregát
- požadovaný je rezací agregát s uložením noža a pohonnou jednotkou, ktorý musí byť spolahlivý, kvôli
dlhoročnému prevádzkovaniu.
Rezaný materiál
- požadované je rezanie PUR-peny.
Rezný nástroj
- požadovaný rezný nástroj - obehový nôž.
Manuálne otočný stôl
- požadovaný stroj musí byť vybavený manuálne otočným stolom minimálne o rozmere 2300 x 2300 mm.
Prítlačné zariadenie
- požadované zariadenie musí byť vybavené výškovonastaviteľným automatickým prítlačným zariadením pre lepšiu
fixáciu rezaného bloku, ktorý pozostáva z min. 5-tich častí.
Riadenie
- požadované riadenie stroja musí byť založené na priemyslovom PC s integrovanou kartou pre CNC a SPS-riadenie
s prevádzkovým systémom Windows, alebo jeho ekvivalentu.
Uchádzač poskytne služby/dodá tovar podľa opisu predmetu zákazky. Pokiaľ je v tomto opise zadefinovaný konkrétny
výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, má sa za to, že na
špecifickú položku sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 9 ZVO. Z uvedeného vyplýva, že na každú takúto položku sa
viaže slovné spojenie „alebo ekvivalentný“ čiže uchádzačovi sa umožňuje použiť ekvivalentný výrobca, výrobný
postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby.
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C — OBCHODNÉ PODMIENKY
1 Osoba podľa § 7 ZVO uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
2 Návrh kúpnej zmluvy musí byť pripravený v súlade s nižšie uvedeným návrhom. Návrh kúpnej zmluvy predložený
uchádzačom nesmie byť v rozpore s nižšie uvedeným vzorom zmluvy, ktorý je súčasťou časti C týchto súťažných
podkladov a tiež podmienkami tejto súťaže alebo obsahovať ustanovenia o podmienenom plnení, alebo ktoré by
osobu podľa § 7 ZVO znevýhodnili, tak že podpísanie kúpnej zmluvy, by bolo neprijateľné.
3 Ponuky obsahujúce takéto návrhy zmluvy budú vylúčené.
4 Vzhľadom na možnosť rozdelenia predmetu zákazky sa daná Zmluva upraví podľa toho, na ktorý logický celok
uchádzač predkladá ponuku.
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami
Predávajúci:

BD-FOAM s.r.o., so sídlom : Kragujevská 4A, 010 01 Žilina, identifikačné číslo:
36401668, DIČ: 2020106572, IČ DPH: SK 2020106572, registrácia: : Okresný súd Žilina:
Oddiel: Sro, vl. č. 13190/L, zastúpený: Miroslav Ďurajka, konateľ spoločnosti, Eleonóra
Křížová Ďurajková, konateľka spoločnosti, bankové spojenie: SLSP, a.s., číslo účtu:
422218392/0900.
(ďalej tiež len ako „Predávajúci“)
a

Kupujúci:

...., so sídlom: ....., identifikačné číslo: ...., DIČ: ..., IČ DPH: ...., registrácia: zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu ...., oddiel: ..., vložka číslo: ...., zastúpený: ..., bankové
spojenie: ...., číslo účtu: ....
(ďalej tiež len ako „Kupujúci“)
uzavreli podľa § 409 Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu, a to takto:
Článok 1
Predmet zmluvy

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu - technologické zariadenie – riadený CNC 3-osový stroj, pracujúceho s
obehovým rezným nástrojom na rezanie tvarových dielcov ľubovolného dvojrozmerného, prípadne špeciálneho
trojrozmerného tvaru z PUR-peny, a to podľa špecifikácie predmetu obstarania (príloha č. 1 tejto zmluvy)
a rozpočtu v MS Excel (príloha č.2 tejto zmluvy), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len
„tovar“) a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
(2) Spolu s dodaním tovaru predávajúci tiež:
a) zabezpečí dovoz stroja na miesto určené kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako miesto dodávky
b) dodá návod na prípravu montážneho miesta v prípade ak si to inštalácia stroja vyžaduje
c) poskytne inštaláciu technologického zariadenia na mieste určenom kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako
miesto dodávky, oživenie technológie so skúšobnou prevádzkou a jeho odskúšania a zaškolenie obsluhy,
d) dodá užívateľskú príručku na ovládanie a údržbu stroja s dokumentáciou a sprievodnú dokumentáciu
k zariadeniu, ktorá musí byť vyhotovená v slovenskom, príp. českom jazyku,
e) vykoná zaškolenie obsluhy u kupujúceho; zaškolenie musí byť zabezpečené minimálne pre 2 pracovníkov
kupujúceho,
f) odovzdá Kupujúcemu sprievodnú dokumentáciu k zariadeniu v slovenskom, príp. českom jazyku.
Článok 2
Miesto a čas dodania tovaru
(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto určené kupujúcim, a to Kragujevská 4A, 010 01 Žilina uvedené
platí aj o poskytnutí plnení podľa článku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
(2) Kupujúci sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť plnenia podľa článku 1ods. 1 tejto zmluvy najneskôr do 6
mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
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(3) Skúšobná prevádzka stroja je .... dní/ týždňov/ mesiacov od oživenia technológie.
Článok 3
Cena tovaru a platobné podmienky
(1) Cena tovaru je .......... € bez DPH, DPH je ............ €, celková cena tovaru spolu s DPH je ............ €, pričom
zahŕňa všetky náklady predávajúceho súvisiacich s dodávkou tovaru na miesto a v čase dodania tovaru v súlade
s čl. 2 tejto zmluvy ako aj ostatné plnenia podľa článku 1 ods. 2 tejto zmluvy.
(2) Podrobnú kalkuláciu jednotlivých druhov tovaru ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí príloha č. 2.
(3) Kupujúci je povinný na základe vystavených faktúr predávajúcim uhradiť v prospech účtu predávajúceho celkovú
cenu tovaru, v lehote splatnosti, a to nasledovne :
 max. 30 % z celkovej ceny tovaru po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy – 1.zálohová faktúra
 max . 60 % z celkovej ceny tovaru 14 dní pred dohodnutým termínom odovzdania predmetu plnenia zmluvy,
ktorý bude písomne potvrdený obidvoma zmluvnými stranami formou akceptačného protokolu – 2. zálohová
faktúra. Po pripísaní úhrad v prospech účtu predávajúceho predávajúci vystaví kupujúcemu daňové doklady
v súlade so zákonom č.222/2004Z.z. o DPH v znení neskorších doplnení. Nedodržanie lehoty splatnosti
zálohových faktúr posúva lehotu dodania uvedenú v čl. 2, odst.2. o toto nedodržanie.
 Zvyšných min. 10% z ceny dodávky kupujúci uhradí po uvedení tovaru do prevádzky kupujúceho, na základe
daňového dokladu – faktúry, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť až po uvedení tovaru do prevádzky
kupujúceho, o čom bude vyhotovený preberací protokol. Na faktúre budú z celkovej ceny dodávky
odpočítané dve zálohové faktúry uvedené v tomto článku.
(4) Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
(5) Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad – faktúru, ktorá neobsahuje všetky zákonom požadované náležitosti
alebo je nesprávny a to v lehote splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu – faktúry prestáva plynúť
doba jej splatnosti, pričom táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu – faktúry.
(6) Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty
v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie kupujúceho a predávajúceho (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu v súlade
s údajmi uvedenými na tejto zmluve
- IČO a DIČ predávajúceho, IČO a DIČ kupujúceho
- označenie registra, ktorý FO/PO zapísal v živnostenskom/obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve
desatinné miesta
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
- pečiatku a podpis kupujúceho
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, preberací protokol
Článok 4
Sankcie
(1) Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania sa kupujúceho s dohodnutým termínom platby za dodanie tovaru
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
(2) Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každý deň omeškania dodania tovaru a poskytnutia plnení
podľa článku 1 ods. 1 tejto zmluvy po lehote podľa čl. 2 ods. 2 vo výške 0,05 % z celkovej ceny tovaru podľa čl.
3 ods.1.
(3) Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu ujmu vzniknutú v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho,
ktoré bude mať za následok vznik povinnosti Kupujúceho vrátiť poskytnutý nenávratný finančných príspevok
alebo jeho časť, resp. v dôsledku ktorého Riadiaci orgán odstúpi od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
(4) V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti Predávajúceho má Kupujúci nárok na náhradu
škody spôsobenú omeškaním dodania technológie oproti termínu dodania technológie uvedenom v tejto zmluve,
vrátane škody vzniknutej v dôsledku nedodržania zmluvných povinností objednávateľa voči Riadiacemu orgánu.
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Článok 5
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy prechádza na kupujúceho
okamihom prevzatia predmetu kúpy na základe preberacieho protokolu.
(2) Nebezpečenstvo vzniku škody na veci však prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy po jeho
umiestnení a inštalácii v priestoroch kupujúceho, špecifikovaných v tejto zmluve ako miesto dodania.
(3) Predávajúci je povinný poistiť dodávanú technológiu proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody
a to až do momentu odovzdania technológie kupujúcemu a ukončenia skúšobnej prevádzky.
Článok 6
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť
(1) Predávajúci poskytuje záruku na akosť tovaru na dobu 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Predávajúci sa
zaväzuje, že predmet kúpy bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel, počas trvania záručnej doby v súlade so
záručnými podmienkami stanovenými v záručnom liste a počas záručnej doby bude spĺňať technické parametre
upravené touto Kúpnou zmluvou a jej prílohami. Predávajúci súčasne zodpovedá za technickú správnosť
a odborné vykonanie dodávky v súlade s normami a súvisiacimi platnými predpismi.
(2) Zodpovednosť za vady – záruku je kupujúci povinný uplatniť (písomne, faxom alebo e-mailom) u predávajúceho
v lehote najneskôr sedem kalendárnych dní odo dňa zistenia závady.
(3) Predávajúci, resp. servisná organizácia v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, je povinný pri servisnom zásahu
spočívajúcom vo vykonaní opravy diagnostikovať závadu technologického zariadenia.
Reakčná doba pre diagnostiku závady v dobe pondelok – piatok do 24 hodín od jej písomného, faxového alebo
emailového nahlásenia
Reakčná doba pre diagnostiku závady v dobe sobota – nedela
do 36 hodín od jej písomného, faxového alebo
emailového nahlásenia
Pro závadách neodstrániteľných pomocou dialkovej diagnostiky, ktoré si vyžaduje nasadenie technika, je
maximálne reakčná doba nasledovná:
- od písomného, faxového alebo emailového nahlásenia závady v dobe pondelok – piatok do 48 hodín
- od písomného, faxového alebo emailového nahlásenia závady v dobe sobota – nedela do 72 hodín
(4) Predávajúci, resp. servisná organizácia v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, je povinný vykonávať servisné
zásahy prostredníctvom svojich zaškolených pracovníkov s odbornou starostlivosťou.
(5) Po uplynutí záručnej doby sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho pozáručný servis.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
(1) Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných
strán, stáva sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Kupujúci sa zaväzuje vyzvať
Predávajúceho na podpis zmluvy po doručení informácie o záveroch z administratívnej kontroly verejného
obstarávania súčasťou ktorej bude udelenie súhlasu na podpis zmluvy s úspešným uchádzačom, v súlade so
zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly
postupov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov, z ktorých je
financovaná zákazka, je platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra, a
príjemcom pomoci, ktorým je Kupujúci, a to na základe jeho ŽoNFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie
ŽoNFP Kód KaHR-111DM-1301, ktorá oprávňuje Kupujúceho na realizáciu projektu.
(2) Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
(3) Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
(4) Predávajúci a kupujúci sú povinní strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä ale nie výlučne:
a) Poskytovateľ - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP KaHR a ním
poverené osoby,
b) Vykonávateľ - Slovenská inovačná a energetická agentúra a ním poverené osoby,
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(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní nedostatkov identifikovaných zo
strany kontrolných orgánov podľa čl. 7 ods. 4., a to najmä, ale nie výlučne nedostatkov súvisiacich s dodanou
technológiou a sprievodnou dokumentáciou zahŕňajúc dokumentáciu k fakturácii, užívateľskú príručku,
dokumentáciu k údržbe a prevádzke technológie a pod. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť pri príprave a spracovaní dodatočne vyžiadaných dokladov a podkladov zo strany kontrolných orgánov
podľa čl. 7 ods. 4. súvisiacich s dodanou technológiou. Kupujúci sa v tejto súvislosti zaväzuje bezodkladne po
identifikácii nedostatkov a požiadaviek kontrolných orgánov informovať Predávajúceho o týchto skutočnostiach.
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť požadované doklady a odstrániť identifikované nedostatky do 3 pracovných
dní odo dňa, kedy ho Kupujúci o týchto skutočnostiach informoval, pokiaľ sa zmluvné strany vzhľadom na
povahu a obsah požiadavky kontrolného orgánu nedohodnú inak. V prípade omeškania sa Predávajúceho
s plnením podľa tohto odseku, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania
sa Predávajúceho s plnením. Prípadné finančné postihy zo strany kontrolných orgánov voči Kupujúcemu sa
v tomto prípade riadia ustanoveniami čl. 4 ods 3 a ods. 4 tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), ktorá tvorí
prílohu č. 2 tejto Zmluvy a zároveň sa týmto zaväzuje predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie
doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej
zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom,
odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty
sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy,
ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú
adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží 3
exempláre a predávajúci 1 exemplár kúpnej zmluvy.

V ..........., dňa

V ...., dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

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

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

konateľ

konateľ

Prílohy:
1. špecifikácia predmetu obstarania
2. rozpočet v MS Excel (aj na CD)
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Príloha č. 1 zmluvy
špecifikácia predmetu obstarania
Minimálne vyžadované parametre technologického zariadenia – riadeného CNC 3-osového stroja, pracujúceho s
obehovým rezným nástrojom na rezanie tvarových dielcov ľubovoľného dvojrozmerného, prípadne špeciálneho
trojrozmerného tvaru z PUR-peny:
Šírka bloku
Dĺžka bloku
Výška bloku
Prevádzkové napätie
Maximálna rýchlosť rezu

min. 2300 mm
min. 2300 mm
min. 1300 mm
min. 400 V, 3 fáze, 50 Hz
min. 60m/min.

Požadované náhradné diely – aspoň 10 kusov nožov v cene stroja.
Rezací agregát
- požadovaný je rezací agregát s uložením noža a pohonnou jednotkou, ktorý musí byť spolahlivý, kvôli
dlhoročnému prevádzkovaniu.
Rezaný materiál
- požadované je rezanie PUR-peny.
Rezný nástroj
- požadovaný rezný nástroj - obehový nôž.
Manuálne otočný stôl
- požadovaný stroj musí byť vybavený manuálne otočným stolom minimálne o rozmere 2300 x 2300 mm.
Prítlačné zariadenie
- požadované zariadenie musí byť vybavené výškovonastaviteľným automatickým prítlačným zariadením pre lepšiu
fixáciu rezaného bloku, ktorý pozostáva z min. 5-tich častí.
Riadenie
- požadované riadenie stroja musí byť založené na priemyslovom PC s integrovanou kartou pre CNC a SPS-riadenie
s prevádzkovým systémom Windows, alebo jeho ekvivalentu.
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Príloha č. 2 zmluvy
Cenová kalkuláciu predmetu zmluvy

Logický celok

1) riadený CNC 3-osový stroj,
pracujúci s obehovým rezným
nástrojom na rezanie tvarových
dielcov ľubovoľného
dvojrozmerného, prípadne
špeciálneho trojrozmerného
tvaru z PUR-peny

Názov
technológie

Cena
bez DPH

Cena
bez DPH
za
logický
celok

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena
s DPH

....
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D — SPÔSOB URČENIA CENY
1.

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená 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. Cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách, musí byť konečná, vrátane iných nákladov spojených
s realizáciou predmetu zákazky a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
3. Uchádzač vo svojej ponuke je povinný uviesť celkovú cenu za predmet zákazky bez DPH. Súčasne je povinný
uviesť cenu za predmet zákazky v minimálnej štruktúre po položkách v súlade s členením podľa časti „B –
Opis predmetu zákazky“ a „G — TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRITÉRIÍ“ týchto
SP.
4. Uchádzač ponúknutú cenu za predmet zákazky stanovenú v súlade s bodom 1. až 3. tejto časti SP uvedie
v návrhu ceny rozpísaný v tabuľke časti „G - Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ týchto SP,
ktorá musí byť súčasťou ponuky a tvorí nedeliteľnú prílohu návrhu záväzných zmluvných podmienok.
5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhované ceny v ponuke uvedie
v zložení:
-

navrhovaná ponuková cena bez DPH
suma DPH
navrhovaná ponuková cena vrátane DPH

6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované zmluvné ceny v ponuke celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria.
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D. 1 — ELEKTRONICKÁ AUKCIA
1.

Predmet elektronickej aukcie: je predkladanie nových cien podľa bodu 2 upravených smerom nadol na predmet
zákazky:

Dodanie a inštalácia technologického zariadenia riadeného CNC 3 - osového stroja v rámci projektu "Zvýšenie
konkurencieschopnosti BD-FOAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie na rezanie tvarových dielcov z PUR-peny"
2.

Predmetom elektronickej aukcie bude predkladanie nových cien upravených smerom nadol - návrhy uchádzačov
na kritérium najnižšia cena bez DPH (vyjadrená v EUR bez DPH).
Účastník, ktorý v elektronickej aukcií ponúkol najnižšiu cenu, a odmietol podpísať zmluvu, bude vylúčený a po
opätovnom vyhodnotení ponúk komisia za úspešného uchádzača označí účastníka elektronickej aukcie, ktorý sa
umiestnil v nasledujúcom poradí. Elektronická aukcia sa nebude z uvedeného dôvodu opakovať.
V prípade, že sa uchádzač rozhodne neaktualizovať svoju pôvodnú ponuku počas priebehu elektronickej aukcie,
bude ponuka akceptovaná v procese konečného vyhodnocovania ponúk, t.j. výsledné poradie uchádzačov bude
zohľadňovať ponuky všetkých uchádzačov, aj tých, ktorí sa e-aukcie nezúčastnili.

3.

Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie:
Pravidlá pre priebeh elektronickej aukcie a ďalšie dôležité informácie je možné získať na internetovej stránke
www.evo.gov.sk. Kontaktná osoba je Mgr. Eva Hrubošková, e-mail: eva.hruboskova@centrum.sk; tel.: +421
944362605.

4.

Osoba podľa § 7 ZVO pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritérii na vyhodnotenie ponúk.

5.

Osoba podľa § 7 ZVO vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú
určené podmienky, na predloženie nových cien. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

6.

Elektronická aukcia bude jednokolová – jednoetapová s pohyblivým koncom etapy. Elektronická aukcia skončí
predložením najlepšej ponuky, aukciu je možné predlžovať.

7.

Hodnota časového navýšenia v minutách – 2 minúty, o ktoré sa bude posúvať koniec e-aukcie, ak budú uchádzači
aktívny a budú predkladať ponuky. Nový koniec e-aukcie sa bude počítať prirataním časového navýšenia ukončenia
k dátumu a času posledného akceptovaného predloženia ponuky uchádzača, nie k dátumu a času pôvodného konca
e-aukcie.

8.

Po skončení elektronickej aukcie osoby podľa § 7 ZVO uzavrie osoba podľa § 7 ZVO zmluvu na základe výsledku
elektronickej aukcie.

9.

Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu nemožno podať námietky.

10. Predmet e-aukcie v príslušných častiach je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Elektronická aukčná sieň (ďalej len eaukčná sieň) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači
predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. Eaukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. Administrátor odošle výzvu
na účasť v e-aukcii elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačom. Vo výzve budú uvedené všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas
začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a
maximálny krok zníženia nových cien. V medzikole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde sa zadajú
jednotlivé položky príslušnej časti predmetu obstarávania z ponuky uchádzača, ktoré budú následne skontrolované
administrátorom. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny ponuky, pravidlá
predlžovania súťažného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov. V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia online. Uchádzači budú mať možnosť upravovať ceny položiek v príslušnej časti predmetu obstarávania
v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol. Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá
nová cena musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej
v lehote na predkladanie ponúk. Počas elektronickej aukcie budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované
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informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie pre príslušnú časť predmetu
zákazky. Uvedený postup sa bude uplatňovať zvlášť pre všetky časti predmetu obstarávania.
11. Minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať: min. rozdiely hodnôt prvkov, ktorých
hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie: 10 EUR (cena bez DPH celkom za predmet zákazky). Minimálny
rozdiel predstavuje minimálny akceptovateľný rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a novou hodnotou toho istého
uchádzača.
12. Podmienky opakovania elektronickej aukcie:
Osoba podľa § 7 ZVO si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v nasledovných prípadoch:
 nemožnosti konania elektronickej aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete internet;
 v prípade technického problému na strane systému EVO počas priebehu elektronickej aukcie, resp. inej
skutočnosti ovplyvňujúcej bezproblémový priebeh elektronickej aukcie,
 v prípade inej nepredpokladateľnej príčiny spojenej s vykonaním, priebehom elektronickej aukcie,
 v prípade neobvykle nízkej ceny,
pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch opakovania aukcie bude okamžite
administrátor informovať všetkých uchádzačov.
13. Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia: Technické
požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie sú uvedené na internetovej stránke www.evo.gov.sk.
14. Dôležité upozornenie:
Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si preštudovať pravidlá elektronickej aukcie uvedené na stránke
www.evo.gov.sk a skontrolovať si pred začiatkom aukcie, či ich technické zariadenia a pripojenia spĺňajú
požadované technické podmienky.
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E — KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1. Kritérium na hodnotenie ponuky:
1.1 Kritériá výberu ponuky sú nasledovné:
najnižšia cena bez DPH (vyjadrená v EUR bez DPH)

100 bodov

2. Spôsob vyhodnotenia jednotlivých ponúk podľa stanoveného kritéria:
Autoatizované vyhodnotenie – prostredníctvom elektronickej aukcie
2.1 Osoba podľa § 7 ZVO pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritérii na vyhodnotenie ponúk.
2.2 Ponuka uchádzača s najnižšou cenou bude hodnotená maximálnym počtom bodov - 100. Pri ostatných ponukách
bude určená úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny
a navrhovanej ceny vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
2.3 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka po súčte vyhodnotení všetkých členov komisie dosiahne
najvyššie bodové hodnotenie. Ostatné ponuky uchádzačov sa umiestnia zostupne podľa počtu dosiahnutých bodov.
2.4 Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
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F — PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo
obchodného registra
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO a preukázať ich
splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods. 1 ZVO, ktorými sa preukazuje splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO, a to v súlade s § 19 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 ZVO.
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania
alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
obstarávateľ preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej spoločníkom,
známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym
orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmuvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10.
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku;
1.16 podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením.
1.17 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
ZVO údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
1.18 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov.
1.19 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine
sídla záujemcu/uchádzača.
1.20 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený.
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1.21 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo
verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné
hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
1.22 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci 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.
1.23 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
1.24 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) ZVO preukazuje osoba podľa § 7 ZVO.
1.25 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) ZVO
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným
obstarávateľom.
1.26 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ,
ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej
len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa
§ 26 ods. 2 ZVO na základe skutočnosti, že osoba podľa § 7 ZVO v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 ZVO
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 128 ods. 3 ZVO.
1.27 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ,
ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie na základe skutočnosti, že osoba podľa § 7 ZVO v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 ZVO
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 ZVO spôsobom podľa § 128 ods. 3 ZVO. Avšak
je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa §
26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZVO, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto
podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom do 30. 06. 2013
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j),
príp. aj písm. h) ZVO, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) ZVO].
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods.
6 ZVO : Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v
zmysle § 26 ZVO a § 32 ods. 1 ZVO.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu.
2. Ekonomické a finančné postavenie
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok dokladmi podľa § 27 ods. 1 písm. a) a d) alebo podľa § 27 ods. 3, resp.
podľa § 27 ods. 2 ZVO
2.1 § 27 ods. 1 písm. a) ZVO - Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk//ekvivalentný doklad
na území Slovenskej republiky, alebo zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (bánk vtedy, ak uchádzač
má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár a že bežný účet záujemcu nie
je predmetom exekúcie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
2.2 § 27 ods. 1 písm. d) ZVO - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné
tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač predloží ako dôkazové prostriedky Výkazy ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú údaje dostupné (obdobie 2011, 2012, 2013).
Predložené doklady uchádzač predloží vo fotokópiách.
Uchádzač, ktorý má povolený odklad termínu na predloženie daňového priznania a z tohto dôvodu nevie predložiť
výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013, predloží uchádzač za rok 2013 doklady
preukazujúce povolenie odkladu termínu na predloženie daňového priznania, a obrat za rok 2013 preukáže čestným
vyhlásením o jeho výške.
Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka, s výnimkou
dokladov vystavených v českom jazyku.
Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate za príslušné obdobie aj formou samostatného listu (čestné
vyhlásenie uchádzača).
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2.3 Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými
dokladmi, osoba podľa § 7 ZVO môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
2.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1. - 2.2. za všetkých členov skupiny spoločne.
2.5 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v ods. 2.1.
tejto časti Oznámenia.
2.6 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej
osoby podľa § 27 ods. 2 ZVO, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, musí uchádzač osobe
podľa § 7 ZVO preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak
uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo
záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
2.7 Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako EUR sa prepočíta na EUR podľa kurzu NBS (prípadne
kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
2.8 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
2.9 V zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá osobe podľa § 7 ZVO úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 7 ZVO v písomnej žiadosti zaslanej
úspešnému uchádzačovi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
2.1 V predmetnom vyjadrení/ekvivalentnom doklade (ďalej len vyjadrenie) banka potvrdí, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár a že bežný účet záujemcu nie
je predmetom exekúcie. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých
vyjadrenia predkladá nemá vedené účty ani záväzky. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp.
potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách
alebo pobočke/pobočkách.
Vyjadrenie banky (bánk) nesmie/nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO: Preukázanie skutočnosti, že
uchádzač v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v
súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto
zmluvu/zmluvy ako dôkazy, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné
aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne
prístup k finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom
období má zabezpečený prístup k finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške
postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. Požiadavka na predloženie dokladov nie starších ako 3
mesiace odzrkadľuje požiadavku na predloženie platných dokladov a preukázanie, že uchádzač je spoľahlivý
obchodný partner.
2.2. Prehľadom o dosiahnutom obrate vo výške min. 660 000,- EUR (alebo ekvivalent v inej mene) celkom za
posledné tri uzatvorené hospodárske roky.
Uchádzač požadovaný obrat preukáže fotokópiou výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za
posledné tri ukončené hospodárske roky, resp. za obdobie existencie príslušného subjektu ako uchádzača v tejto
súťaží.
V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady
ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka. Súčasne musí uviesť, ktorý údaj v
doklade preukazuje požadovanú výšku obratu. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v
pôvodnom jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.
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Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky)
aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
V súlade s ustanovením § 27 podmienka je primeraná uchádzač týmto preukáže svoju schopnosť pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu
splatnosti faktúr. Osoba podľa § 7 ZVO sa uistí, že plnenie zmluvy bude zabezpečované spôsobilým zmluvným
uchádzačom.
Vzhľadom na uvedené, osoba podľa § 7 ZVO pri určení minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia
(celkový obrat, resp. dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) vzal do úvahy najmä zložitosť a
rozsah predmetu plnenia, vrátane podmienok jeho uskutočnenia.
3. Technická alebo odborná spôsobilosť
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) ZVO
zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO,
dokladom je referencia, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli dodané.
3.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 3.1. za všetkých členov skupiny spoločne.
3.3 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto časti
Oznámenia.
3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač osobe podľa § 7 ZVO
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa
tým nie je dotknutá
3.5 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
3.6 V zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá osobe podľa § 7 ZVO úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným osobou podľa § 7 ZVO v písomnej žiadosti zaslanej
úspešnému uchádzačovi.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3.1. Uchádzač musí preukázať dodanie minimálne, že zrealizoval dodávky rovnakého alebo podobného predmetu
zákazky, a to nasledovne:
celkom vo finančnom objeme min. 220 000 EUR bez DPH za sledované obdobie (2011-2013), resp. jeho ekvivalent.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
V súlade s § 28 ods. 1 písm. a) ZVO požaduje obstarávateľ predložiť zoznam dodaného tovaru rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky v stanovenom minimálnom finančnom
objeme z dôvodu výberu zmluvného partnera, majúceho dostatočné skúsenosti s úspešnou realizáciou rovnakých
alebo podobných zákaziek. Preukázanie úspešnej realizácie zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho
profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v
zmluvne dohodnutom termíne.
Referencie o dodaných tovaroch potvrdí uchádzačovi odberateľ podľa § 28 ods.1 písm. a) ZVO. Osoba podľa § 7
ZVO "Vyhlásenie uchádzača" o ich poskytnutí bude akceptovať len vo výnimočných prípadoch ako je napríklad
zánik danej spoločnosti odberateľa bez právneho nástupcu, alebo by išlo o zahraničnú spoločnosť, ktorá požadované
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potvrdenie vzhľadom na svoju zemepisnú vzdialenosť nemohla z objektívnych časových dôvodov v stanovenej lehote
záujemcovi doručiť, t.j. z dôvodov, ktoré poskytujú dostatočnú mieru objektivity a preskúmateľnosti tak, že aj osoba
podľa § 7 ZVO je schopná si tieto dôvody overiť. Osoba podľa § 7 ZVO požaduje, aby Referencie boli uchádzačovi
predložené v originálnom rovnopise alebo v úradne overenej kópii.
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G — NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Identifikácia uchádzača
Názov uchádzača:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Logický celok

1) riadený CNC 3-osový stroj,
pracujúci s obehovým rezným
nástrojom na rezanie tvarových
dielcov ľubovoľného
dvojrozmerného, prípadne
špeciálneho trojrozmerného
tvaru z PUR-peny

Názov
technológie

Cena
bez DPH

Cena
bez DPH
za
logický
celok

Sadzba
DPH

Výška
DPH

Cena
s DPH

....

Čestné prehlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne prehladujem že:
a) Technické riešenie uvedené v cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami technickej
špecifikácii, výkonnostným a funkčným požiadavkám osoby podľa § 7 ZVO uvedeným v SP.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie
do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do
ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
V cene je zahrnuté: komplexná dodávka technológie a sprievodné technologické zariadenie pre zabezpečenie
funkčnosti, vrátane všetkých dokladov a dokumentov preukazujúcich pôvod tovaru, všetkých príručok a návodov
potrebných na riadne používanie tovaru a služieb súvisiacich s dodaním, uvedením tovaru do prevádzky a
zaškolenia jeho obsluhy.
S Som/ nie som platcom DPH*
 Nehodiace sa preškrtnúť!
(Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
V
V
dňa,

____________________________
meno, priezvisko, titul, funkcia
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať
za uchádzača, pečiatka
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