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Časť I.

Všeobecné informácie
1.1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Obstarávajúci subjekt je v zmysle zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) osoba podľa §7 zákona o verejnom
obstarávaní – v celkom texte týchto súťaţných podkladov nazývaný len
„verejný obstarávateľ“
Názov organizácie:
EUROSPAN s.r.o.
Adresa:
Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba:
Ing. Marián Chrobák
IČO:
36 182 061
DIČ:
Telefón:
+421 566280602
e-mail:
marian.chrobak@eurospan.sk
Web:
www.eurospan.sk

1.2

PREDMET ZÁKAZKY

1.2.1 Názov predmetu zákazky: Olepovačka so spätným dopravníkom
1.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 344 000,- € .
1.2.3 Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie, montáţ
a uvedenie do prevádzky jednostrannej olepovačky sa spätným dopravníkom.
1.2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník 42642100 - 9 Obrábacie stroje na drevo
1.2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. Opis predmetu zákazky.
1.3

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1.3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
1.3.2 Verejný obstarávateľ poţaduje predloţenie ponuky na celý predmet zákazky.
Predloţenie ponuky na časť zákazky nie je moţné.
1.3.3 V prípade, ţe uchádzač predloţí ponuku na plnenie len časti zákazky, bude
jeho ponuka zo súťaţe vylúčená.
1.4

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie, Slovenskej
republiky a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

1.5

ZMLUVA.

1.5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva („ďalej len zmluva“) na
predmet zákazky, ktorý je podrobne vymedzený a špecifikovaný v časti D.
týchto súťaţných podkladov.
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1.5.2 Vymedzenie obsahu zmluvných podmienok plnenia predmetu zákazky návrh
zmluvy, tvorí časť E. Spôsob určenia ceny a časť F. Obchodné podmienky
plnenia predmetu zmluvy – návrh zmluvy. Verejný obstarávateľ poţaduje od
uchádzačov zaradiť do návrhu zmluvy poţiadavky verejného obstarávateľa
minimálne v rozsahu uvedeného v časti F. „Obchodné podmienky plnenia
predmetu zmluvy – návrh zmluvy“ (ďalej len „časť F“) týchto súťaţných
podkladov. Uchádzač má právo vo svojom návrhu zmluvy podľa potreby meniť
a dopĺňať jednotlivé časti, všetko však za podmienky ţe doplnené a zmenené
poţiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam,
nebudú v rozpore s poţadovanými obchodnými podmienkami uvedenými
v týchto

súťaţných

obstarávateľa

podkladoch,

a nebudú

mať

za

nebudú
následok

v neprospech
zvýšené

náklady

verejného
verejného

obstarávateľa, ktoré sa neviaţu priamo na samotné plnenie zákazky.
1.5.3 Poţiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú
uvedené

v časti

F

súťaţných

podkladov,

sú

pre

uchádzača

záväzné

a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v návrhu zmluvy, ktorá
bude súčasťou ponuky, ich musia v danom rozsahu obsahovať.
1.5.4 Zmluva, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom, nesmie byť v rozpore so
súťaţnými podkladmi a s ponukou predloţenou uchádzačom a nesmie byť
v rozpore s platnými právnymi predpismi.
1.6

MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY

1.6.1 Miesto plnenia zákazky: Michalovce.
1.6.2 Trvanie zmluvy, alebo lehota na zhotovenie, dodanie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ

predpokladá plnenie predmetu zákazky v lehote do 6

mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
1.7

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

1.7.1 Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje
stavebné práce alebo poskytuje sluţbu a predloţila ponuku.
1.7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana
alebo politické hnutie, sa zadávania zákazky nemôţe zúčastniť.
1.8

PREDLOŢENIE PONUKY

1.8.1 Uchádzač môţe predloţiť len jednu ponuku.
Súčasťou ponuky musia byť doklady a dokumenty poţadované v oznámení o
vyhlásení verejnej súťaţe a podľa týchto súťaţných podkladov.
1.8.2 Uchádzač predloţí ponuku podľa časti IV.
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1.8.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu uvedenú v bode 4.2.1,
verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
1.8.4 V prípade, ak uchádzač predloţí ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Za
prípadné oneskorené doručenia zodpovedá uchádzač.
1.9

VARIANTNÉ RIEŠENIE

1.9.1

Neumoţňuje sa predloţiť variantné riešenie.

1.9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude
zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predloţené.
1.10

PLATNOSŤ PONUKY

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, do 31. 7. 2015.
1.10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, ktoré by mali za následok potrebu
predĺţenia lehoty viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ upovedomí všetkých
uchádzačov, ktorých sa to týka o predpokladanom predĺţení viazanosti
ponúk a následne o novej lehote viazanosti ponúk.
1.11

NÁKLADY NA PONUKU

1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predloţené v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú
ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
1.11.3 Nevybratie uchádzača na plnenie zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie
náhrady škody.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
2.1

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

2.1.1 Oznámenia, odovzdávanie súťaţných podkladov a dorozumievanie (ďalej len
"komunikácia")

medzi

verejným

obstarávateľom

a

záujemcami

alebo

uchádzačmi sa bude uskutočňovať iba písomne v slovenskom jazyku
prostredníctvom pošty, faxom a elektronicky.
2.1.2 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah
údajov uvedených v ponuke a v ţiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a
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osobných

údajov

uvedených

v

týchto

dokumentoch.

Nikto

nesmie

preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloţenie.
2.1.3 Pri komunikácii spôsobom, ktorým nemoţno 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 listinnej
forme poštou alebo osobne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa a to
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov faxom, elektronickými
prostriedkami alebo ich kombináciou, pri dodrţaní zákonom stanovených lehôt.
2.1.4 Pri

zistení

rozdielov

medzi

obsahom

údajov

odoslaných

záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemoţno trvalo zachytiť ich
obsah a nie je zaručená ich pravosť (zákon o elektronickom podpise) a
obsahom údajov vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v
písomnej listinnej forme podľa predchádzajúceho bodu, rozhodujúca je
písomná listinná forma.
2.2

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV

2.2.1 V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
súťaţných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, môţe ktorýkoľvek
zo záujemcov v súlade s vyššie uvedeným poţiadať o ich vysvetlenie písomne,
v listinnej forme, u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.
2.2.2 Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo
verejnom

obstarávaní,

súťaţných

podkladov

alebo

inej

sprievodnej

dokumentácie, v zmysle §38 zákona o verejnom obstarávaní, bude za včas
doručenú poţiadavku záujemcu o vysvetlenie povaţovaná kaţdá poţiadavka
záujemcu doručená verejnému obstarávateľovi tak, aby mohol vysvetlenie
oznámiť všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie

ponúk.

Ak

poţiadavka

záujemcu

o vysvetlenie

doručená v lehote podľa predchádzajúceho bodu,

nebude

vyhradzuje si verejný

obstarávateľ právo na takúto poţiadavku o vysvetlenie súťaţných podkladov
neodpovedať.
2.2.3 Odpoveď

na

ktoréhokoľvek

kaţdú

poţiadavku

záujemcu

v lehote

o vysvetlenie,
podľa

bodu

predloţenú
2.2.2,

zo

poskytne

strany
verejný

obstarávateľ všetkým známym záujemcom.
2.2.4 Verejný obstarávateľ má, v zmysle § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní,
právo vo výnimočných prípadoch doplniť informácie uvedené v súťaţných
podkladoch.

Takéto

doplňujúce

informácie

budú

oznámené

všetkým

záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
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2.3

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY

2.3.1 Obhliadku miesta plnenia zákazky nie je potrebná.
2.3.2 V prípade, ţe niektorý zo záujemcov povaţuje poskytnuté informácie za
nepostačujúce

pre

odborné

stanovenia

ceny

a predloţenie

ponuky,

a povaţuje obhliadku miesta plnenia zákazky za potrebnú, môţe poţiadať
o vykonanie obhliadky u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. V takomto
prípade bude verejným obstarávateľom stanovený termín obhliadky miesta
plnenia zákazky pre všetkých záujemcov jednotne.

Časť III.
Príprava ponuky
3.1

JAZYK PONUKY

3.1.1

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

3.1.2

Doklady preukazujúce splnenia podmienok účasti uchádzačov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predloţené v pôvodnom jazyku
a súčasne musia byť preloţené do štátneho jazyka okrem dokladov
predloţených v českom jazyku.

3.2

ZÁBEZPEKA

3.2.1 Zloţenie zábezpeky sa nepoţaduje.
3.3

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

3.3.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa

§ 3 zákona NR SR

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3.3.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
3.3.3 Cenu uchádzač uvedie podľa jednotlivých poloţiek zákazky v členení podľa
všetkých poloţiek a cenu celkom, ktorá tvorí súčet týchto poloţiek.
3.3.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zloţení:
3.3.4.1

navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,

3.3.4.2

sadzba DPH a výška DPH,

3.3.4.3

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

3.3.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, ţe nie je platcom DPH, upozorní.
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3.4
3.4.1

VYHOTOVENIE PONUKY
Ponuka musí byť vyhotovená písomne v listinnej forme a to písacím strojom
alebo tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.

3.4.2

Vo vlastnom záujme uchádzačov poţadujeme aby všetky listy ponuky boli
očíslované a ponuka obsahovala zoznam predkladaných dokladov a
dokumentov a aby ponuka bola nerozoberateľne zviazaná.

3.4.3

Poţadujeme,

aby

ponuka

uchádzača

bola

predloţená

v dvoch

vyhotoveniach (jedno ako originál, druhé ako kópia).
3.4.4

Nesplnenie poţiadaviek uvedených v bodoch 3.4.2 a 3.4.3 bude povaţované
za

formálny

nedostatok,

ktorý

nemá

vplyv

na

kvalitu

ponuky,

jej

vyhodnocovanie a nie je dôvodom na vylúčenie.
3.5
3.5.1

OBSAH PONUKY
Ponuku uchádzač predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a
uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky,
označenú slovom "Ostatné".

3.5.2

Časť ponuky označenej ako "Ostatné" musí obsahovať:
3.5.2.1

Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za
kaţdého člena skupiny dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo
miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové
spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, meno a priezvisko
zodpovednej osoby, e-mailovú adresu a telefonický kontakt osoby
zodpovednej za elektronickú aukciu (na uvedený e-mail bude
zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii).

3.5.2.2

Podrobný opis ponúkaného tovaru, v ktorom uvedie základné
technické

parametre

a

rozmery

tak,

aby

bolo

jednoznačne

preukázané, ţe uchádzačom ponúknutý tovar v plnom rozsahu spĺňa
poţiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
3.5.2.3

Potvrdenia,

doklady

a

dokumenty,

prostredníctvom

ktorých

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní,

poţadované v oznámení a v súťaţných podkladoch.

Splnenie podmienok účasti moţno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača podľa § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods. 1 zákona č.
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25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
3.5.3

Časť ponuky označenej ako "Kritériá" obsahuje návrh na plnenie kritérií,
vrátane návrhu zmluvy a jej príloh:
3.5.3.1

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky - návrh zmluvy,

3.5.3.2

Údaje o cene zákazky, v zmysle poţiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v časti E „Spôsob určenia ceny“.

3.5.3.3

Ponuku na CD nosiči.

Časť IV.
Predkladanie ponuky
4.1

OZNAČENIE OBALOV PONUKY

4.1.1 Uchádzač predloţí ponuku v uzavretom obale. Ponuku uchádzač predloţí
osobne, prostredníctvom kuriéra, alebo poštou v stanovenej lehote na adresu
verejného obstarávateľa. Za včasné doručenie ponuky zodpovedá v plnom
rozsahu uchádzač.
4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
4.1.2.1

adresu verejného obstarávateľa,

4.1.2.2

názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania
uchádzača (v prípade predkladania ponuky skupinou dodávateľov názov
alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra skupiny,
splnomocneného člena),

4.1.2.3

označenie: „súťaţ – olepovačka - neotvárať“,

4.1.3 Vo vonkajšom uzavretom obale musia byť zloţené dva samostatné uzavreté
obaly. Jeden obal bude zreteľne označený „Kritériá“, druhý obal bude zreteľne
označený „Ostatné“.

4.2

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

4.2.1 Ponuku je potrebné doručiť na adresu:
Názov: EUROSPAN, s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 15. 8. 2014 o 9:00 hod.
4.2.3 Ponuka predloţená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
4.2.2 bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

12

4.3

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

4.3.1 Uchádzač môţe predloţenú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2.
4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je moţné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej ţiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej
zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou
uchádzača verejnému obstarávateľovi na adresu uvedenú v bode 4.2.1
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode
4.2.2 a na adresu uvedenú v bode 4.2.1.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
5.1

OTVÁRANIE PONÚK

5.1.1 Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 15. 8. 2014
o 10:00 hod. na adrese: EUROSPAN, s.r.o., Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce.
5.1.2 Na otváraní častí ponúk „ostatné“ sa uchádzači nemôţu zúčastniť (je
neverejné).
5.1.3 Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ bude vykonané len vo vzťahu
k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia
a otváraním časti ponuky „Kritériá“ musí byť aspoň päť pracovných dní.
5.1.4 Na otváraní časti ponuky „Kritériá“ sa uchádzači nemôţu zúčastniť. Podľa §43
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je pri pouţití elektronickej aukcie
otváranie ponúk podľa §41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje sa
podľa citovaného ustanovenia nezverejňujú a zápisnica sa uchádzačovi
nezasiela.

5.2

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

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

5.3

PRESKÚMANIE A POSÚDENIE PONÚK

5.3.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
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5.3.1.1

spĺňajú

podmienky

účasti

uvedené

v bode

III.2.

oznámenia

o vyhlásení verejného obstarávania a v súťaţných podkladoch,
5.3.1.2

obsahujú doklady a dokumenty poţadované v týchto súťaţných
podkladoch,

5.3.1.3

zodpovedajú poţiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o

5.3.1.4

vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťaţných podkladoch
obsahujú doklad o zloţení zábezpeky podľa určených podmienok.

5.3.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje ţiadne obmedzenia
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s poţiadavkami a podmienkami uvedenými
verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejnej súťaţe a v týchto
súťaţných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.4

VYSVETĽOVANIE PONÚK, VYSVETLENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY

5.4.1 Komisia

môţe

písomne

poţiadať

uchádzačov

o

vysvetlenie

ponuky.

Vysvetlením ponuky nemôţe dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaţuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
5.4.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru,
prácam alebo sluţbám, komisia musí písomne poţiadať 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 ţiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto
podrobnosti, ktorých sa to môţe týkať sú uvedené v § 42 ods. 3 písm. a) aţ e)
zákona o verejnom obstarávaní.
5.4.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z
predloţených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky
môţe komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia
predloţených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní
odo dňa doručenia pozvánky.
5.4.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať poţiadavky verejného obstarávateľa
bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty (stanovenej
podľa §138 ods. 5, písm. d), v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138
ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

5.5

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

5.5.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude zaloţené na
posúdení splnenia:
5.5.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného
postavenia, uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
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5.5.1.2 Poţadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa:
5.5.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a
5.5.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.
5.5.2 Uchádzač, ktorý predloţil ponuku ako skupina dodávateľov, preukazuje
splnenie podmienok účasti
5.5.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za kaţdého člena
skupiny osobitne,
5.5.2.2 podľa §27, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za
všetkých členov skupiny spoločne,
5.5.2.3 podľa §28, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za
všetkých členov skupiny spoločne.
5.5.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude
posudzovať

z dokladov

predloţených

podľa

poţiadaviek

verejného

obstarávateľa, uvedených v súťaţných podkladoch.
5.5.4 Z verejného obstarávania bude vo fáze vyhodnocovania splnenia podmienok
účasti vylúčený uchádzač podľa §33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
ak:
-

nesplnil podmienky účasti,

-

predloţil neplatné doklady,

-

nepredloţil po písomnej ţiadosti podľa § 33 ods. 6 vysvetlenie alebo
doplnenie predloţených dokladov v určenej lehote alebo

-

poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.

5.5.5 Členovia

komisie

poţiadaviek

budú

posudzovať

splnenie

podmienok

uvedených

v oznámení

o vyhlásení

verejného

účasti

podľa

obstarávania

a v tejto časti súťaţných podkladov, a to spôsobom SPLNIL (S) – NESPLNIL (N). Ak
bude uchádzač hodnotený čo i len raz NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní a bude vylúčený.
5.5.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu
vylúčenia a lehoty, v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní.

5.6

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK

5.6.1 Uchádzač

uvedie

všetky

ceny

v eurách.

Ceny

uvedené

v ponukách

uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene €.

5.7

HODNOTENIE PONÚK

5.7.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk podľa stanoveného kritéria budú zaradené
tie ponuky, ktoré
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5.7.1.1

obsahujú verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťaţných podkladoch poţadované doklady
a dokumenty,

5.7.1.2

zodpovedajú poţiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťaţných podkladoch.

5.7.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje ţiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s poţiadavkami a podmienkami uvedenými v
oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v
týchto súťaţných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.7.3 Ponuka

uchádzača

bude

vo

fáze

vyhodnotenia

ponúk

z

verejného

obstarávania vylúčená, ak


uchádzač nesplnil poţiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a nesplnil poţiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťaţných podkladoch,



nastanú okolnosti podľa §42 ods. 5 písm. a) aţ e), resp. §42 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní,

5.7.4 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením


lehoty, v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní,



dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloţenej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými poţiadavkami a funkčnými poţiadavkami na
predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom

5.7.5 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú
pred začatím elektronickej aukcie vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie
ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné
obstarávanie a spôsobom určeným súťaţných podkladoch.
5.8

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

5.8.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
5.8.1.1 Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia") je na účely tohto verejného
obstarávania opakujúci sa proces, ktorý vyuţíva elektronické zariadenia na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
5.8.2 Informácie o pouţití elektronickej aukcie
5.8.2.1 Verejný obstarávateľ pouţije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predloţenie nových cien
upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej
aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po
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úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická
aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na
účasť v elektronickej aukcii.
5.8.2.2 Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie
ponúk, a to najniţšia cena za celý predmet zákazky. Uchádzači budú
v elektronickej aukcii zadávať ceny bez DPH.
5.8.2.3 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol
podľa pravidiel aukcie.
5.8.2.4 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umoţnené všetkým
zúčastneným uchádzačom upravovať ceny smerom nadol v ľubovoľnom
počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne:
6 minimálny vyţadovaný rozdiel v jednom kroku je 1,00 €,
7 maximálny povolený

rozdiel v jednom kroku je 10 000,- €

5.8.2.5 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované
dostatočné informácie, ktoré im umoţnia zistiť v kaţdom okamihu ich
relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov
budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najniţšia
celková cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna
celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša
ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej
aukcie a údaje o okamţitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie
podľa serverového času.
5.8.2.6 Elektronická aukcia bude mať jedno súťaţné kolo v dĺţke 60 minút (slovom:
šesťdesiat minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný
serverový čas.
5.8.2.7 Predlţovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita
v min.“, t.j. časový limit, ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita
sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj
„Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky
do skončenia elektronickej aukcie.
5.8.2.8 Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z
uchádzačov k zaevidovaniu niţšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude
aukcia predĺţená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺţenia dôjde
u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu niţšej ponuky od jeho
poslednej, opäť sa aukcia predĺţi o stanovený počet minút. Ak počas lehoty
predĺţenia nedôjde u ţiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky
od jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.
5.8.2.9 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie
pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené.
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5.8.2.10 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do
aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené
v ich úvodných ponukách.
5.8.2.11 Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií
www.aukciaas.sk administrátorom. Kontaktná e-mailová adresa
administrátora je: eaukcie@intespol.sk, telefón: +421 911 224 545
5.8.2.12 Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom emailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu
určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto emailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na
účasť v elektronickej aukcii.
5.8.2.13 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie
týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača k pouţívanému
elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priloţený „pdf“
dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na
internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú
adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa
uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len
obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej
aukcie.
5.8.2.14 Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume
a čase začatia elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej
aukcie, t.j. o predlţovaní elektronickej aukcie, a tieţ upozornenie na
pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia.
5.8.2.15 Pokyny a pravidlá pre pouţitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej
aukcie sú uloţené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je
potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá
elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj
prostredníctvom inštruktáţneho videa umiestneného na uvedenej adrese.
5.8.2.16 Príslušné informácie týkajúce sa pouţitého zariadenia, podmienky
a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v pokynoch
a pravidlách pre pouţitie aukcie a tieţ samostatne na adrese
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným
uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich
pouţité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú poţadované technické
podmienky:
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista,
Windows 7,
- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
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- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo
MozillaFirefox

ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre
šifrovanie komunikácie so serverom,
- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentmi.
5.8.2.17 V prípade nemoţnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr.
dokázateľného plošného výpadku siete internet, alebo inej
nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje
právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom
nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto
ukončenia aukcie bude okamţite administrátor informovať všetkých
uchádzačov.
5.9

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

5.9.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené
záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa,
môţe uplatniť revízne postupy podľa § 136 ods. 1, resp. § 138 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní
5.9.3 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené
záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán
štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, podľa § 137 ods. 2
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní môţe pred uzavretím zmluvy, alebo
rámcovej dohody podať námietky podľa § 138 zákona o verejnom
obstarávaní.

Časť VI.
Prijatie zmluvy
6.1

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA

6.1.1 V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo
k predloţeniu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti
úspešného uchádzača podľa § 33; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí
6.1.2 Verejný

obstarávateľ

po

vyhodnotení

ponúk, po

vyhodnotení

splnenia

podmienok účasti úspešného uchádzača a po odoslaní všetkých oznámení o
vylúčení uchádzačov bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane
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poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk a poradie uchádzačov v profile.
6.1.3 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, ţe sa jeho ponuka prijíma.
6.1.4 Ostatným uchádzačom bude oznámené, ţe neuspeli s uvedením dôvodov
neprijatia ich ponuky. V oznámení verejný obstarávateľ uvedie identifikáciu
úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky a lehotu, v ktorej môţu byť podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní.

6.2

UZAVRETIE ZMLUVY

6.2.1 Verejný

obstarávateľ

uzavrie

v lehote

viazanosti

zmluvu

s úspešným

uchádzačom po ukončení kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom,
najskôr však šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku
vyhodnotenia

ponúk

všetkým

uchádzačom,

ktorých

ponuky

boli

vyhodnocované.
6.2.2 V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy proti postupu verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ bude pri uzatváraní zmluvy postupovať
v zmysle §45 zákona o verejnom obstarávaní.
6.2.3 V prípade, ţe verejný obstarávateľ po uplatnení revíznych postupov predĺţi
lehotu viazanosti, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať zmluvu
v predĺţenej lehote viazanosti ponúk
6.2.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby
mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2) aţ
7) § 45 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne
vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní
povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ môţe uzatvoriť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa
umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby
mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne
vyzvaný, verejný obstarávateľ môţe uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je
povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k
jej uzavretiu písomne vyzvaný.
6.2.5 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepouţijú bez súhlasu uchádzačov.
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Časť VII.
Zrušenie pouţitého postupu.
7.1

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť súťaţ, ak nastanú skutočnosti v § 46 bod
1) alebo bod 2) zákona o verejnom obstarávaní.

7.2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaţ v prípade zmeny
financovania predmetnej akcie zo strany poskytovateľa NFP.

7.3

Verejný

obstarávateľ

si

vyhradzuje

zrušiť

súťaţ,

ak

nebude

zo

strany

poskytovateľa NFP akceptovaný priebeh verejného obstarávania.
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B.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaţi:
1.

PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1.1 Uchádzač musí podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa
§ 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
1.2 Odôvodnenie: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia vyţaduje zákon o verejnom obstarávaní.

2.

PODMIENKY ÚČASTI, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA.
Uchádzač musí predloţiť na preukázanie finančného
postavenia nasledovné informácie a dokumenty:

a

ekonomického

2.1 § 27 ods. 1, písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - prehľad obratu v oblasti
ktorej sa predmet zákazky týka za roky 2011, 2012, 2013. Poţaduje sa predloţenie
čestného vyhlásenia. V prípade predloţenia v inom ako slovenskom alebo
českom jazyku, poţaduje sa okrem predloţenia v pôvodnom jazyku aj
predloţenie prekladu v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do štátneho/
slovenského jazyka. Uchádzač môţe na preukázanie finančnej a ekonomickej
spôsobilosti postupovať v súlade s § 27 ods.2, 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môţe uchádzač vyuţiť
finančné zdroje inej osoby podľa §27, ods.2 zákona o verejnom obstarávaní, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, ţe pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
vyuţíva 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, ţe táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť pouţité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak v
krajine sídla uchádzača sa niektoré z poţadovaných dokladov nevydávajú,
alebo nie je povinnosť ich viesť, moţno predloţiť ekvivalentný doklad z ktorého
bude zrejmé splnenie minimálnej poţadovanej úrovne štandardu. V prípade
predloţenia v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, poţaduje sa zároveň
predloţenie prekladu do štátneho/slovenského jazyka v rozsahu a platnosti v
zmysle zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa § 27 zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
2.2 Odôvodnenie: Podľa §32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: verejný
obstarávateľ danými podmienkami zabezpečuje garanciu ekonomickej
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solídnosti a primeranej stability uchádzačov. Poţadovaný finančný obrat je
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky primeraný.
2.3 Minimálna poţadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ poţaduje aby
uchádzač predloţeným prehľadom obratu dokladoval, ţe v oblasti ktorej sa
predmet zákazky týka dosiahol celkový obrat spolu za predchádzajúce tri roky
(2011, 2012, 2013) vyšší ako 300.000,- EUR bez DPH.

3.

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Uchádzač musí predloţiť na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
nasledovné informácie a dokumenty:

3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) 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 tohto zákona, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
3.2 Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Účelom poţiadavky
na predloţenie zoznamu dodaných tovarov v predchádzajúcom období, ako
jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj
minimálnej poţadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti,
či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu
vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
3.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28
zákona o verejnom obstarávaní spoločne.
3.7 Uchádzač môţe v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyuţiť technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
vyuţíva 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, ţe táto osoba
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť pouţité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté.
3.8 Minimálna poţadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ poţaduje
preukázanie dodania zariadení podobného druhu ako je predmet zákazky (CNC
drevárske technologické zariadenia) v prechádzajúcich troch rokoch (08/2011 –
08/2014) v celkovej hodnote spolu vyššej ako 300.000,- €.
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C.

1
1.1

2

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

KRITÉRIÁ VÝBERU NAJNIŢŠIA CENA:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najniţšia cena“.
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky.
V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková
cena predmetu zákazky bez DPH, v eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí sú neplatcami DPH bude vyhodnocovaná
celková cena predmetu zákazky v eurách.
HODNOTENIE PONÚK UCHÁDZAČOV

2.1

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou
komisiou.

2.2

Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky
poţiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a všetky
poţiadavky uvedené v súťaţných podkladoch.

2.3

Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky ktoré neobsahovali všetky
poţadované doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené
v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ponuky
mimoriadne nízke vo vzťahu k tovaru, ak uchádzač neposkytol písomné
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní alebo ak sa uchádzač po výzve komisie nedostavil na
osobnú konzultáciu v stanovenej lehote alebo ak predloţené odôvodnenie nie je
v súlade s uvedeným v bode 5.4.3 časti A týchto súťaţných podkladov.

2.4

Úvodné hodnotenie ponúk bude vykonané tak, ţe bude zostavené vzostupné
poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritéria
cena. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková
cena zákazky, pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená celková
cena zákazky bez DPH.

2.5

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky
spĺňajú poţiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťaţných podkladoch, na účasť v elektronickej
aukcii.

2.6

Ponuka, ktorá bude automatizovane vyhodnotená formou elektronickej aukcie
ako najvýhodnejšia (t.j. ponuka s najniţšou cenou) bude vyhodnotená ako
úspešná (resp. uchádzač, ktorý túto ponuku predloţil bude vyhodnotený ako
úspešný).

2.7

Ostané ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
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D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z pouţitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umoţní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, ţe ekvivalentný výrobok
alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úţitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú
uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách
konkrétnej značky, uchádzač môţe predloţiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej
alebo vyššej kvalite.

2.

Poţiadavky na predmet zákazky:
2.1 logický celok – CNC jednostranná olepovačka so spätným dopravníkom
(1 celok)
2.1.1 CNC JEDNOSTRANNÁ OLEPOVAČKA - HRAN ZÁKLADNÝ STROJ
Popis
MJ
MIN
MAX
Presah dielca (pevný)
mm
35
Hrúbka dielca
mm
10
60
Rýchlosť posuvu pásu
m/min
25
Výška pracovného stolu
mm
950
Šírka dielca
mm
100
3200
Dĺţka panelu
mm
150
3200
POŢADOVANÉ VYBAVENIE STROJA
 remeňový prítlak s „V“ profilom,
 elektronická regulácia výšky prítlaku,
 frekvenčný menič pre reguláciu rýchlosti dopravného pásu,
 samostatný frekvenčný menič kaţdej jednotky,
 pracovné rozhranie PC; Windows XP,
 software štatistiky s moţnosťou exportovania súborov Excel, nekonečný
Log file,
 odsávanie integrované v podstavcia
 Automatické mazanie,
 zariadenie pre kontrolu vzdialenosti medzi dielcami.
2.1.2 ČÍSLICOVÉ RIADENIE PC
Viacosové číslicové riadenie s rozhraním PC, pre ovládanie samostatných
jednostranných alebo kompletných olepovacích liniek.
Poţadované základné vlastnosti softwaru:
 operačný systém Windows XP Professional,
 software číslicového riadenia SINTRA s grafickým rozhraním na báze
Windows XP,
 kontrola umiestnenia os (set-up stroja),
 elektronická regulácia rýchlosti posuvu dopravného pásu,
 elektronická regulácia výšky prítlačného zariadenia v závislosti na
hrúbke panelu,
 automatické ovládanie výmeny hrán,
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ovládanie rozpisky obrábania,
automatické ovládanie zásobníka hrán pomocou kódov,
postupný nábeh motorov,
ovládanie diagnostiky

2.1.3 PREDFRÉZOVACIA JEDNOTKA
Frézovacia jednotka má pozostávať z dvoch motorov s vertikálnou osou,
posuvnou kopírkou, s časovým pneumatickým prísunom. Jednotku má byť
manuálne nastaviteľná podľa prečnievania panelu pomocou digitálneho
ukazovateľa pozície. Má byť moţné pouţitie bez kopírky na prvom motore,
čo zabráni nastaveniu podľa odobratého materiálu.
Maximálna hrúbka panelov so štandardným nástrojom: 40 mm. Pre panely
s hrúbkou do 60 mm diamantový nástroj s výškou 63 mm,.
TECHNICKÉ ÚDAJE
m.j.
min
max
Popis
Rýchlosť rotácie nástrojov
otm.
9000 min
Výkon motorov
kW
3,5
+ 3,5
Hriadeľ (priemer x dĺţky)
mm
30 x 50
Rozmery nástrojov
(priemer x výška x otvor)
mm
cca125 x 43 x 30
Dráha pneumatického prísunu
mm
10
2 odsávacie hrdla
mm
80
Frekvenčný menič
vrátane
Vybavenie nástroja
vrátane (diamant.)
Pár diamantových fréz pre hrúbku materiálu 60 mm, 125x63x30 – ako
náhrada za štandardné frézy 125x43x30.
2.1.4 NANÁŠACIA JEDNOTKA
Jednotka pre aplikáciu rovných hrán v kotúčoch z: melaminu, ABS, PVC,
PP, dyhy a hrán v páskach: masivné drevo, HPL. Roztavenie lepidla vo
veľkokapacitnom natavovacom systéme (kapacita min 2 kg). Dohrievacia
vanička lepidla umiestnená nad nanášacím valčekom. Výmena celého
olepovacieho agregátu (dohrievacia vanička + nanášací valček). V cene
stroja jeden olepovací agregát naviac.
2.1.5 PRÍTLAČNÁ JEDNOTKA
Automatické nastavenie polohy agregátu cez motor
Min. 6ks prítlačných valčekov
2.1.6 KAPOVACIA JEDNOTKA
Dvojmotorový kapovací agregát s automatickým preklápaní
2.1.7 MULTIFUNKČNÝ FRÉZOVACÍ AGREGÁT
Frézovací agregát s automatickou zmenou frézovaného rádiusu
Zásobník na min. 6 nástrojov
Automatické prestavenie agregátu v 2 osiach
Min. počet 6 rádiusov / profilov
Schopnosť roţkovania / kopírovania a priebeţného frézovania
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2.1.8 CIDLINY
Cidliny s viacerými rádiusmi
2.1.9 JEDNOTKA NAD SEBOU UMIESTENÝCH OSCILAČNÝCH KARTÁČOV
Jednotka má byť zloţená z 2 motorov. Zoradenie polohy kartáčov
pomocou systému nastavenia 3D pomocou sférického kĺbu.
2.1.10

PÁR FRÉZ Z WIDIA PRO AR30, R=2 mm

2.1.11 Kompaktná cidlina RBK-503 – 2 pozície
Vykonáva dokončovacie operácie na hrubých PVC/ABS olepovacích
páskach. Poţaduje sa rýchle a jednoduché nastavenie prostredníctvom
mechanických číselných ukazovateľov
Komplet zahŕňa:
 vertikálne a horizontálne rotačné kopírovacie kolieska,
 dúchadlá stlačeného vzduchu na kopírkach,
 sadu odsávania so zberačom triesok,
 NC zmena polomeru (napr. tra R=1,5 mm a R= 2 mm),
 NC pneumatické vyradenie pracovnej jednotky,
Vyradenie jednotky z obrábacej linky má byť manuálne. Noţe nemusia byť
súčasťou.
2.1.12 Pár čepelí pre cidlinu, R=1 mm
2.1.13

Pár čepelí pre cidlinu R=2mm

2.1.14 Plošná cidlina
Plošná cidlina má umoţniť odstrániť prípadné zvyšky pretečeného lepidla
z rovných plôch panelov z blízkosti hrán. Jednotka má byť vybavená 3+3
vertikálnymi kopírovacími zariadeniami s loţiskami. Poţaduje sa vybavenie
odsávaním.
2.1.15 Ohrievač hrany
Má umoţniť, ţe hrana panela bude zahrievaná počas prechodu jednotky,
čím sa bude obnovovať pôvodná farba materiálu (PVC), ktoré prešli
zmenou počas kontaktu s čepeľami počas profilovania.
2.1.16 Spätný dopravník dielcov
Spätný dopravník dielcov k operátorovi má pozostávať zo vzduchového
stola s pneumatickým vyvaţovaním, komplet s pneumatickým posúvačom,
pásovým dopravníkom a sadou voľne otočných vodiacich valčekov pre
manuálny zber dielcov. Dielce majú vychádzať zo stroja na vzduchový stôl
tak, aby boli vyrovnané a posunuté na dopravníkový pás, ktorý ich posunie
k operátorovi. Výstup panelov zo stroja má byť vykonávaný ramenami,
vybavenými motorizovanými pásmi. Elektrický rozvádzač má byť
umiestnený na vonkajšej strane vzduchového stola.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
 8 ks motorizovaných odoberacích pásov, rýchlosť riadená pomocou
invertera (frekvenčného meniča),
 stôl so vzduchovým vankúšom, rozmery: 1250 x 2400 mm,
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elektrický ventilátor, výkon 0,75 KW,
pneumatický bočný prítlak (posúvač),
pogumované voľne otočné vodiace valčeky pre 90˚ rotáciu dielcov,
z priečnej pozície na pozdĺţnu pozíciu,
 prepojenie (spájací valček) medzi vzduchovým stolom a pásovým
dopravníkom, aby sa zabránilo poškodeniu panelov,
 antiabrazívny poťah dopravníkového pásu,
 šírka pásu: max 1300 mm; stabilná rýchlosť,
 voľne otočný valčekový dopravník, rozmery: 1300 x 1000 mm,
 priemer PVC valčekov max.50 mm, rozstup 60 mm,
 diaľkový ovládač s výberom pracovného cyklu a bezpečnostným
tlačidlom
ROZMERY DIELCOV:
Minimum
150 x 150 mm (opracovávané 4 strany)
Maximum
2000 x 1000 mm (opracovávané 4 strany)
Maximum
2500 x 600 mm (opracovávané 2 pozdĺţne strany)
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E.

SPÔSOB URČENIA CENY

1.

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

2.

Cena musí byť stanovená ako platná pre verejným obstarávateľom stanovený
rozsah zákazky.

3.

Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace
s plnením zákazky v rozsahu podľa uvedeného v týchto súťaţných podkladoch.

4.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť ponukový rozpočet, v ktorom uchádzač
uvedie jednotkové ceny jednotlivých poloţiek ako aj celkové ceny. V prípade, ak
nebude niektorá z poloţiek ocenená alebo bude niektorá poloţka ocenená
v inom mnoţstve ako poţaduje verejný obstarávateľ, verejný obstarávateľ bude
povaţovať takúto ponuku za ponuku predloţenú len na časť predmetu zákazky a
ponuka bude vylúčená.

5.

Pokiaľ je v technickej špecifikácii zariadení uvedený konkrétny výrobok alebo
značka, uchádzač môţe oceniť aj ekvivalent.

6.

Uchádzač musí cenu zákazky predloţiť v mene Euro €.

7.

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

8.

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

9.

Ceny, uvedené v celkovej cene za plnenie predmetu zákazky, budú záväzné pri
uzatváraní a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
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F. OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Uchádzač musí ako súčasť svojej ponuky predloţiť návrh zmluvy, ktorej obsah je
uvedený v bode 3.
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú
štruktúru. Verejný obstarávateľ poţaduje od uchádzačov zaradiť do návrhu
zmluvy poţiadavky v minimálnom rozsahu uvedenom v tejto časti súťaţných
podkladov. Text návrhu zmluvy vrátane jej príloh nesmie obsahovať
obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti. Uzavretá zmluva nesmie byť v
rozpore s
Oznámením o vyhlásení verejnej súťaţe, so súťaţnými podkladmi,
ako aj s ponukou predloţenou úspešným uchádzačom.
3. Poţiadavky verejného obstarávateľa na minimálne obchodné podmienky:
KÚPNA ZMLUVA č.
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Obchodné meno: EUROSPAN s.r.o
so sídlom:
Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce
IČO:
36182061
DIČ/IČ DPH:
SK 2020039373
Zast.:
Ing. Marián Chrobák – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Marián Chrobák
číslo účtu:
vedený v:
zapísaná v Obchodnom registri vedenom OS Košice I, odd. Sro, vloţka č. 10150/V
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Údaj o zápise:
zastúpená:
(ďalej len „Kupujúci“)
Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouţil postup verejného obstarávania –podlimitná zákazka.
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Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je dodanie, montáţ a uvedenie do prevádzky CNC jednostrannej
olepovačky so spätným dopravníkom. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný
v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I.
bod 1.1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu
podľa Čl. II. tejto zmluvy.
Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s moţnosťou jej zmeny
podľa Čl. II. bodu 2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH
..............................
2.3.2. DPH
..............................
2.3.3. cena spolu s DPH
..............................
2.4. Bliţšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- v prípade rozšírenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy zo strany kupujúceho,
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH,
- pri zmene colných poplatkov, a to len u výrobkov, ktoré nie sú dostupné na území
Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, ktorá
musí byť predávajúcim preukázaná.
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu 6 mesiacov odo dňa platnosti tejto
zmluvy.
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior,
- v prípade návrhov rozšírenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy zo strany
kupujúceho.
3.3. Miesto dodania predmetu zmluvy: Michalovce
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Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na
základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII.
4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náleţitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od
okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náleţitosti daňového dokladu, začína plynúť
nová 30 dňová lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má
kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za kaţdý
začatý deň omeškania z kúpnej ceny.
5.2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodania predmetu zmluvy v dohodnutom
termíne a z ďalších zmluvne dohodnutých dôvodov je predávajúci povinný uhradiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny.
5.3 Ak predávajúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 6.4 Zmluvy, je povinný uhradiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000 Eur za kaţdý deň absencie osoby
s odbornými znalosťami v obsluhe stroja v sídle kupujúceho.
5.4 Ak nedodrţí predávajúci termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká
kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny predmetu zmluvy
za kaţdú vadu a kaţdý začatý deň omeškania. Termín odstránenia vady je maximálne
72 hodín od nástupu na servis

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne
v bezchybnom stave.
6.2. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 troch kalendárnych dní od podpisu zmluvy
predloţiť:
- kupujúcemu originál katalógu v printovej podobe (tlačenej), v ktorom je predmet zmluvy
uvedený,
- kupujúcemu písomné potvrdenie od výrobcu stroja, ktorý je predmetom zmluvy, ţe
takýto stroj so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 zmluvy vyrába,
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- referencie od minimálne troch odberateľov, ktorým bol takýto stroj dodaný spolu
s adresou a telefonickým kontaktom na týchto odberateľov.
6.3. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3.3 tejto zmluvy.
6.4 Predávajúci je povinný zabezpečiť na svoje vlastne náklady v sídle kupujúceho
prítomnosť jednej osoby s odbornými znalosťami v obsluhe stroja, ktorý je predmetom
zmluvy, na jeden pracovný mesiac, teda 20 pracovných dní po 8 hodín denne od
dodania predmetu zmluvy nepretrţite do uplynutia týchto 20 pracovných dní , teda
osoby odborne spôsobilej ktorá bude zamestnancov kupujúceho zaškoľovať na
pouţívanie tohto stroja. Odborná spôsobilosť musí byť preukázaná písomným
potvrdením o zaškolení v obsluhe premetu kúpi od výrobcu tohto predmetu.
6.5 Predávajúci je povinný zabezpečovať záručný servis stroja u kupujúceho, ktorý pozostáva
z pravidelných mesačných preventívnych kontrol a odstraňovanie porúch počas
obdobia 24 mesiacov od dodania. Tieto kontroly budú vykonávané odborne sposobilou
osobou pravidelne k 1 pracovnému dňu v mesiaci a to na náklady predávajúceho.

Čl. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie
predmetu kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k
predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, ţe predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a ţe nemá vady, ktoré by zniţovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho vyuţitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba
vtedy, ak boli spôsobené pouţívaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu
dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil
predávajúci.
8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu
škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáţe, ţe vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu
vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami , čim bod 5.4 zmluvy v tomto prípade
platí obdobne.
8.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.
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8.7. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na vykonanie záručnej opravy predmetu zmluvy
najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia o vadách a v príprade porušenia tejto
povinnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za kaţdú aj začatú hodinu
omeškania s nástupom na záručnú opravu. Nárok kupujúceho na škodu spôsobenú
porušením uvedenej povinnosti, ktorá presahuje zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.
Predávajúci je povinný vykonať záručnú opravu bez zbytočného odkladu po nástupe na
túto opravu s prihliadnutím na jej náročnosť. Za doručenie sa povaţuje oznámenie
v emailovej forme.

Čl. IX
Zánik zmluvy
9.1. Za podstatné porušenie zmluvy sa povaţuje nesplnenie povinností predávajúceho
v zmysle článku VI Zmluvy (body 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 8,7), pričom kupujúci má v tomto
prípade právo od Zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.

Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, ţe sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, ţe pri podpise tejto zmluvy konali slobodne
a ţe nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom kaţdá zo zmluvných strán dostane po
2 rovnopisy.
10.5. Zmluva nadobúda
poskytovateľom NFP.

účinnosť

po

kontrole

procesu

verejného

obstarávania

10.6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a
to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

Michalovce

dňa...................

................................................
za kupujúceho
Ing. Marián Chrobák,
konateľ spoločnosti EUROSPAN, s.r.o.

...................., dňa....................
................................................
za predávajúceho
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KÚPNA ZMLUVA č.
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Obchodné meno: EUROSPAN s.r.o
so sídlom:
Priemyselná 5852, 071 01 Michalovce
IČO:
36182061
DIČ/IČ DPH:
SK 2020039373
Zast.:
Ing. Marián Chrobák – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvy: Ing. Marián Chrobák
číslo účtu:
vedený v:
zapísaná v Obchodnom registri vedenom OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 10150/V
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Údaj o zápise:
zastúpená:
(ďalej len „Kupujúci“)
Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –podlimitná zákazka.
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky CNC jednostrannej
olepovačky so spätným dopravníkom. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný
v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I.
bod 1.1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu
podľa Čl. II. tejto zmluvy.
Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny
podľa Čl. II. bodu 2.5 zmluvy.

2.2. Cena je vrátane cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH
..............................
2.3.2. DPH
..............................
2.3.3. cena spolu s DPH
..............................
2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- v prípade rozšírenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy zo strany kupujúceho,
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH,
- pri zmene colných poplatkov, a to len u výrobkov, ktoré nie sú dostupné na území
Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, ktorá
musí byť predávajúcim preukázaná.
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu 6 mesiacov odo dňa platnosti tejto
zmluvy.
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior,
- v prípade návrhov rozšírenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy zo strany
kupujúceho.
3.3. Miesto dodania predmetu zmluvy: Michalovce

Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na
základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII.
4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od
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okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť
nová 30 dňová lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má
kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1% za každý
začatý deň omeškania z kúpnej ceny.
5.2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy z dôvodu nedodania predmetu zmluvy v dohodnutom
termíne a z ďalších zmluvne dohodnutých dôvodov je predávajúci povinný uhradiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny.
5.3 Ak predávajúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 6.4 Zmluvy, je povinný uhradiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000 Eur za každý deň absencie osoby
s odbornými znalosťami v obsluhe stroja v sídle kupujúceho.
5.4 Ak nedodrží predávajúci termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká
kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny predmetu zmluvy
za každú vadu a každý začatý deň omeškania. Termín odstránenia vady je maximálne
72 hodín od nástupu na servis

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne
v bezchybnom stave.
6.2. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 troch kalendárnych dní od podpisu zmluvy
predložiť:
- kupujúcemu originál katalógu v printovej podobe (tlačenej), v ktorom je predmet zmluvy
uvedený,
- kupujúcemu písomné potvrdenie od výrobcu stroja, ktorý je predmetom zmluvy, že
takýto stroj so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 zmluvy vyrába,
- referencie od minimálne troch odberateľov, ktorým bol takýto stroj dodaný spolu
s adresou a telefonickým kontaktom na týchto odberateľov.
6.3. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3.3 tejto zmluvy.
6.4 Predávajúci je povinný zabezpečiť na svoje vlastne náklady v sídle kupujúceho
prítomnosť jednej osoby s odbornými znalosťami v obsluhe stroja, ktorý je predmetom
zmluvy, na jeden pracovný mesiac, teda 20 pracovných dní po 8 hodín denne od
dodania predmetu zmluvy nepretržite do uplynutia týchto 20 pracovných dní , teda
osoby odborne spôsobilej ktorá bude zamestnancov kupujúceho zaškoľovať na
používanie tohto stroja. Odborná spôsobilosť musí byť preukázaná písomným
potvrdením o zaškolení v obsluhe premetu kúpi od výrobcu tohto predmetu.
6.5 Predávajúci je povinný zabezpečovať záručný servis stroja u kupujúceho, ktorý pozostáva
z pravidelných mesačných preventívnych kontrol a odstraňovanie porúch počas
obdobia 24 mesiacov od dodania. Tieto kontroly budú vykonávané odborne sposobilou
osobou pravidelne k 1 pracovnému dňu v mesiaci a to na náklady predávajúceho.
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Čl. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie
predmetu kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k
predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba
vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu
dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil
predávajúci.
8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu
škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu
vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami , čim bod 5.4 zmluvy v tomto prípade
platí obdobne.
8.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.
8.7. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na vykonanie záručnej opravy predmetu zmluvy
najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia o vadách a v príprade porušenia tejto
povinnosti je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každú aj začatú hodinu
omeškania s nástupom na záručnú opravu. Nárok kupujúceho na škodu spôsobenú
porušením uvedenej povinnosti, ktorá presahuje zmluvnú pokutu zostáva zachovaný.
Predávajúci je povinný vykonať záručnú opravu bez zbytočného odkladu po nástupe na
túto opravu s prihliadnutím na jej náročnosť. Za doručenie sa považuje oznámenie
v emailovej forme.

Čl. IX
Zánik zmluvy
9.1. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nesplnenie povinností predávajúceho
v zmysle článku VI Zmluvy (body 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 8,7), pričom kupujúci má v tomto
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prípade právo od Zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.

Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne
a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po
2 rovnopisy.
10.5. Zmluva nadobúda
poskytovateľom NFP.

účinnosť

po

kontrole

procesu

verejného

obstarávania

10.6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a
to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

Michalovce

dňa...................

................................................
za kupujúceho
Ing. Marián Chrobák,
konateľ spoločnosti EUROSPAN, s.r.o.

...................., dňa....................
................................................
za predávajúceho
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