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Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
IČO: 43904157
Sídlo organizácie:
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Web: http://www.vpssnina.sk/
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d).
§ 6 ods. 1 písm. f).
Kontaktná osoba pre komunikáciu vo veciach odborných: Pavol Morochovič
Tel.: +421 57 7622594
Mobil: + 421 0918 180 605
Fax: + 421 577622183
E-mail: svpsvyroba@mail.t-com.sk
Kontaktná osoba pre komunikáciu vo veciach postupu verejného
Mgr. Pavel Aschenbrenner
Mobil: + 421 901 739852
E-mail: pavel.aschenbrenner@eaukcie.sk

obstarávania:

Podateľňa: eBIZ Consulting s.r.o, Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava v pracovné dni od 07:00
hod. do 15:00 hod.
2.
2.1
2.2
2.3

PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: „Osvetľovacie telesá pre mesto Snina II. etapa“.
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 63 036,00 EUR
Kód tovaru zo spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
31519000-7 – žiarivky a neónové lampy
31519100-8 – žiarivky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných
B.1 Opis predmetu zákazky.

podkladov

3.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý
predmet zákazky.
4.
4.1
4.2
5.

VARIANTNÉ RIEŠENIE
Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijíma.
Ak súčasťou súťažnej ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné
riešenie zaradené do vyhodnocovania, resp. brané do úvahy.
MIESTO POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto poskytnutia predmetu zákazky: mesto Snina.

6.
6.1

7.
7.1
7.2

7.3
8.
8.1

TRVANIE KÚPNEJ ZMLUVY ALEBO LEHOTA USKUTOČNENIA
Predpokladaná lehota uskutočnenia: podľa ponuky úspešného uchádzača, maximálne
však 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy podľa platného právneho
poriadku Slovenskej republiky.
FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Každá platba za poskytnutý tovar sa bude realizovať formou bezhotovostného
platobného styku v eurách (EUR), bankovým prevodom na účet dodávateľa, na
základe dodávateľom predložených faktúr. Faktúra musí obsahovať všetky požadované
náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v časti
B.3 Záväzný obsah kúpnej zmluvy týchto súťažných podkladov.
DRUH ZÁKAZKY
Podlimitná zákazka na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
obstarávaná podľa ustanovení § 91 až § 96 zákona o verejnom obstarávaní.

8.2
8.3

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania kúpnu zmluvu
s jedným uchádzačom podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Podrobnejšie vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu
zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.3.Záväzný obsah zmluvy, vrátane časti
B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

9.

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

9.1

Minimálna lehota, počas ktorej je ponuka uchádzača v tomto postupe verejného
obstarávania viazaná je určená do 13. septembra 2013.
V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy
podľa zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať pri
úprave lehoty viazanosti ponuky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.

9.2

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
10. KOMUNIKÁCIA A DORUČOVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
A ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI
10.1

10.2
10.3

Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a požadovaný obsah
údajov uvedených v žiadosti o súťažné podklady, resp. v súťažnej ponuke a zaručí
ochranu osobných údajov a dôverných údajov uvedených v týchto dokumentoch
v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným
obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom možno uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, alebo kombináciou týchto spôsobov.
Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť obsah údajov a nie je
zaručená pravosť údajov (podanie a doručenie faxom, elektronicky alebo ich
kombináciou), záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej listinnej forme
poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. týchto súťažných
podkladov, alebo osobne do podateľne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v
bode 1. tejto časti súťažných podkladov, a to najneskôr do troch dní odo dňa odoslania
týchto údajov faxom, elektronicky alebo ich kombináciou, a to pri dodržaní zákonom
stanovených lehôt a lehôt stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
resp. v týchto súťažných podkladoch, pokiaľ v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania resp. v týchto súťažných podkladoch nie je uvedené inak. Údaje
v písomnej listinnej podobe musia byť verejnému obstarávateľovi doručované

10.4

10.5

v lehotách určených zákonom o verejnom obstarávaní, resp. v lehotách určených
v oznámení o vyhlásení tohto verejného obstarávania a v týchto súťažných
podkladoch.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom
spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť
(doručených faxom, elektronicky alebo ich kombináciou) a údajov vyhotovených
a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej listinnej forme podľa bodu 10.3
tejto časti súťažných podkladov je rozhodujúca písomná listinná forma doručená
poštou alebo osobne.
Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom,
obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností,
s ktorých doručením tento zákon spája plynutie lehôt, sa použijú primerane
ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa § 24 a nasl. zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV
11.1

11.2

11.3

11.4

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“)
môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie spôsobom podľa
bodu 10. tejto časti súťažných podkladov na adrese verejného obstarávateľa uvedenej
v časti I. bode 1 týchto súťažných podkladov.
Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať žiadosť
o vysvetlenie doručená najneskôr deväť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk, pričom táto žiadosť o vysvetlenie musí byť najneskôr v tejto lehote doručená
v písomnej forme osobne/kuriérom, poštou na adresu verejného obstarávateľa.
Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie verejný obstarávateľ preukázateľne
bezodkladne písomne oznámi všetkým známym záujemcom, ktorí si prevzali súťažné
podklady, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
uvedenej v bode 22.2 tejto časti súťažných podkladov, za predpokladu, že žiadosť
o vysvetlenie bude verejnému obstarávateľovi doručená včas v súlade s bodom 11.2
tejto časti súťažných podkladov.
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené
v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým známym
záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uvedenej
v bode 22.2 tejto časti súťažných podkladov.

12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
Časť III.
Príprava ponuky
13 VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená rukopisom vyhotoveným
nezmazateľným atramentom, alebo písacím strojom, resp. tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, tak, aby bol jej obsah čitateľný.
13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť
v ponuke predložené ako prvopisy/originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ
nie je určené inak.
14 JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku používanom na území, kde sídli verejný obstarávateľ,
t.j. v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov
môžu byť predložené aj v českom jazyku.
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
predložené preklady týchto dokladov preložené úradným prekladateľom do štátneho
jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka
(t.j. do slovenského jazyka).
15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1

Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí
byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou

sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so zákonom NR SR
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí
zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.
15.1.1 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „ DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu v ponuke uvedie vrátane DPH.
15.2 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, musí uviesť v ponuke.
15.3 Ak ponuku predkladá záujemca, ktorého sídlom je iný členský štát Európskej únie
ako Slovenská republika, a k predmetu zákazky alebo jeho časti nebude fakturovať
DPH, uvedie aj výšku DPH a cenu s DPH podľa bodu 15.2. V takom prípade je
fakturovanou cenou cena bez DPH v eurách. DPH v zákonom určenej výške v eurách
uhradí verejný obstarávateľ.
15.4 Cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré súvisia, resp. vzniknú v súvislosti s dodaním
predmetu zákazky.
16 ZÁBEZPEKA PONUKY
16.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.
17 OBSAH PONUKY
17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
17.1.1 identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje
každého člena skupiny dodávateľov) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo
miesta podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy
kontaktnej osoby;
17.1.2 čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným
obstarávateľom, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie, ktoré
je predmetom tejto zákazky pri dodržaní všetkých podmienok určených verejným
obstarávateľom, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
17.1.3 čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny;
17.1.4 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.1.8
17.2

o vyhlásení verejného obstarávania a podľa časti súťažných podkladov A.2 Podmienky
účasti uchádzačov;
obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky (1x uchádzačom podpísaný návrh
kúpnej zmluvy) podľa bodu 1 časti súťažných podkladov B.3 Záväzný obsah zmluvy,
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača; v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk,
t.j. navrhovaná cena s DPH v eurách za predmet zákazky, záväzná lehota dodania
predmetu zákazky a najnižší inštalovaný príkon všetkých svietidiel vrátane
predradných zariadení, pri splnení požadovaných svetelno-technických parametrov
určených vzorovým výpočtom, vypracovaný na samostatnom liste v požadovanej
štruktúre podľa predlohy uvedenej v časti B.2 Spôsob určenia ceny a návrh na plnenie
kritérií týchto súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny;
v prípade skupiny dodávateľov, ak za skupinu dodávateľov koná skupinou poverená
osoba, resp. konajú skupinou poverené osoby, aj udelené plnomocenstvo pre túto
osobu, resp. osoby, ktorá/ktoré bude/budú oprávnená/oprávnené prijímať pokyny
a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, podpísané
oprávnenými osobami všetkých členov skupiny dodávateľov;
všetky ďalšie informácie, dokumenty, opisy a návrhy, ktoré sú uvedené v časti B.1
Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania , ktoré sú požadované verejným obstarávateľom.
Ak ponuka nebude obsahovať všetky požadované doklady a dokumenty požadované
verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto
súťažných podkladoch, bude takáto ponuka z verejného obstarávania vylúčená.

18 NÁKLADY NA PONUKU
18.1

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.

Časť IV.
Predkladanie ponuky
19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŢIŤ PONUKU
19.1
19.2

19.3
19.4

19.5

Ponuku môže predložiť uchádzač v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
s oznámením o vyhlásení tohto verejného obstarávania
a týmito súťažnými
podkladmi.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tomto
verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov,
ktorá predložila ponuku.
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči
verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb
vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne (skupina dodávateľov).
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky, musí
však určiť svojho zástupcu/zástupcov spôsobom uvedeným v bode 17.1.7 tejto časti
súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený konať, resp. ktorí budú oprávnení konať
v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu
zmluvy, komunikácie a zodpovednosti za plnenie zmluvy.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorá bude predložená v rozpore
s bodmi 19.1 a 19.2 tejto časti súťažných podkladov.

20 PREDLOŢENIE PONUKY
20.1

20.2

Uchádzač predloží ponuku tak aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
"Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom
"Ostatné“ v uzavretom obale označenom podľa bodu 21. tejto časti súťažných
podkladov osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode
22.1 tejto časti súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu
22.2 tejto časti súťažných podkladov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.
Uchádzač môže doručiť ponuku aj osobne do podateľne verejného obstarávateľa, ktorá
sa nachádza v sídle verejného obstarávateľa .

20.3

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom v súlade s bodom 20.1 tejto časti
súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí
s uvedením dátumu, miesta a času prevzatia ponuky.

21 OZNAČENIE OBALU PONUKY
21.1

21.2
21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
21.2.5
21.2.6
21.2.7

Uchádzač vloží obálku OSTATNE a obálku KRITÉRIÁ do jedného spoločného
samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len „obálka“). Obálky s ponukou musia byť
uzatvorená, prípadne zapečatené, zabezpečené proti nežiaducemu otvoreniu a označená
požadovanými údajmi podľa bodu 21.2 tejto časti súťažných podkladov.
Na kaţdej obálke s ponukou musia byť uvedené nasledovné údaje:
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1 tejto časti súťažných podkladov,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie: „súťaţ – neotvárať“,
označenie heslom verejného obstarávania: „Osvetľovacie telesá pre mesto Snina II.
etapa “.
Oddelené obálky ktoré sú vložené do jedného obalu musia byť označené – prvá obálka
ako OSTATNÉ a druhá obálka ako KRITÉRIÁ.
Do obálky KRITÉRIÁ uchádzač vloţí svoju cenovú ponuku (prílohu č. 1 – návrh
na plnenie kritérií)
Do obálky OSTATNÉ vloţí ostatné poţadované doklady, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti.

22 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
22.1

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne do sídla
verejného obstarávateľa na adresu:
Názov:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Obec (mesto): Snina
PSČ: 069 01
Ulica:
Budovateľská Číslo: 2202/10
22.2

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.07.2013 o 10:00 hod. Ponuka
uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude bezodkladne
vrátená uchádzačovi neotvorená.

23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1
23.2

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 tejto časti súťažných
podkladov.
Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej podľa bodu 22.1 tejto časti súťažných
podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 tejto časti súťažných podkladov a na
adresu podľa bodu 22.1 tejto časti súťažných podkladov.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24 OTVÁRANIE PONÚK – obálky OSTATNÉ
24.1

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
Názov:

24.2
24.3
24.4

24.5

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Obec (mesto): Snina
PSČ: 069 01
Ulica:
Budovateľská Číslo: 2202/10
rokovacia miestnosť
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31.7.2013 o 10:00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní,
bez prítomnosti uchádzačov. Ponuky predkladané v tomto vyhlásenom postupe
verejného obstarávania sa budú vyhodnocovať elektronickou aukciou.
Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk 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 tohto zákona,
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti
ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
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) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení 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)
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení 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)
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení 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) zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení,
d) deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4
zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení alebo doručenia rozhodnutia
Úradu pre verejné obstarávanie SR podľa § 138 ods. 12 zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka.
24.6 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia n vyhodnotenie ponúk
na neverejnom zasadnutí 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 častí ponúk, označených ako "Kritériá", bude aspoň
päť pracovných dní. Komisia na vyhodnotenie ponúk overí neporušenosť časti ponuky,
označenej ako "Kritériá". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia
na vyhodnotenie ponúk označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú
ako "Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom.

25 PRESKÚMANIE
25.1

25.2

PONÚK

V rámci procesu vyhodnocovania ponúk podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní
verejný obstarávateľ najprv preskúma splnenie požiadaviek na predmet zákazky
podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania
a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

25.3

26

Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa
podľa bodov 25.1 a 25.2 tejto časti súťažných podkladov bude z tohto postupu
verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude bezodkladne písomne oznámené
vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu jej vylúčenia.

HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

26.1
26.1.1
26.1.2
26.1.3
26.2
26.2.1

26.2.2
26.2.3

26.3

26.4

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení
splnenia:
požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného
postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a v týchto
súťažných podkladoch;
požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia uchádzača, uvedených v § 27 zákona o verejnom
obstarávaní;
požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, uvedených v § 28 zákona o verejnom
obstarávaní, resp. v týchto súťažných podkladoch.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti:
podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne;
splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukáže člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú bude zabezpečovať;
podľa § 27 a podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne.
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov
alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, technické
a odborné kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude posudzovať
na základe dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky
účasti uchádzačov a pri skupine dodávateľov z dokladov predložených uchádzačmi
podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti
súťažných podkladov s názvom A.2 Podmienky účasti uchádzačov spôsobom podľa
bodu 26.2 tejto časti súťažných podkladov.
Uchádzač bude požiadaný o písomné vysvetlenie alebo o doplnenie predložených
dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
v prípade keď z predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť,
alebo splnenie určenej podmienky účasti.

26.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:
26.5.1 nesplní podmienky účasti,
26.5.2 predloží neplatné doklady, t.j. doklady ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú
neúplné alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené,
26.5.3 nepredloží požadované doklady alebo informácie alebo
26.5.4 poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
26.6 Uchádzač bude bezodkladne písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením
dôvodu vylúčenia.
26.6.1 Verejný obstarávateľ, v záujme dodržania princípu transparentnosti a rovnakého
zaobchádzania, vyžaduje od uchádzačov nasledovné:
26.6.2 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie, ak uchádzač predloží čestné
vyhlásenie s identifikáciou týchto objektívnych dôvodov.
26.6.3 Ak uchádzač, v rámci preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti, nemôže
predložiť potvrdený dôkaz o plnení daného predmetu zákazky za požadované obdobie,
verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač predložil čestné vyhlásenie o dodaní
tovarov aj s uvedením dôvodu/dôvodov, prečo nebolo možné takýto potvrdený dôkaz
(referenciu) predložiť.
27 VYSVETLENIE PONÚK
27.1

Uchádzač môže byť vyzvaný na vysvetlenie predloženej ponuky. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb
v písaní a počítaní.
27.2 Uchádzač, ktorý predloží mimoriadne nízku ponuku, bude podľa § 42 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní písomne požiadaný o odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
týkajúce sa tých častí predloženej ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Komisia
na vyhodnotenie ponúk môže, po doručení písomného odôvodnenia mimoriadne nízkej
ponuky, vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu pre účely vysvetlenia odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky.
27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
27.3.1 ak uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky verejného
obstarávateľa v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
27.3.2 ak predložené vysvetlenie ponuky nebude v súlade s požiadavkou verejného
obstarávateľa,
27.3.3 ak uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote do
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí
dlhšiu lehotu,

27.3.4

ak sa uchádzač nedostaví po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky,
27.3.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nebude v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.
27.4 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky podľa bodu 27.3 s uvedením
dôvodu vylúčenia.
28 ÚVODNÉ VYHODNOTENIE PONÚK A ELEKTRONICKÁ
28.1

28.2

28.3

28.4
28.5

AUKCIA

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať všetky určené podmienky a budú predložené
v súlade s bodmi 25.1 a 25.2 tejto časti súťažných podkladov a neboli z verejného
obstarávania vylúčené, budú v súlade s § 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní
vyhodnotené podľa určených kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch spôsobom
určeným v časti súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia.
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú všetci uchádzači, ktorých ponuky splnia
určené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, vyzvaní elektronickými
prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej v rámci opakujúceho sa procesu
môžu uchádzači upravovať hodnoty prvkov uvádzané vo svojich ponukách smerom
nadol.
Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami, prostredníctvom
administrátora elektronickej aukcie, súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky
spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových hodnôt prvkov v elektronickej
aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) budú
v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvedené podrobné informácie
týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe
uchádzača určenej v ním predloženej ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú
aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby).
V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať
verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr tri pracovné dni pred začatím
elektronickej aukcie.
Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk/vps-snina na ktorej po prihlásení bude
každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene.
Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich
vstupných hodnôt prvkov, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ
prostredníctvom administrátora elektronickej aukcie, a ktoré musia byť zhodné
s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného
kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže meniť.

28.6

28.7

28.8

28.9

28.10

28.11

Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie
o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie
sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Na začiatku súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazia jeho ponúknuté
hodnoty prvkov aj s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne budú zobrazené
najlepšie hodnoty pre jednotlivé položky, resp. najlepšie hodnoty prvkov a najlepšia
celková hodnota uchádzača s najlepšou ponukou bez jeho identifikácie.
Každý uchádzač v e-aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať,
resp. zvyšovať svoje hodnoty prvkov (v súlade s bodom 28.2), pričom bude stanovený
minimálny krok zmeny 0,5% a maximálny krok zmeny 50% z aktuálne najlepšej
ponuky zo všetkých uchádzačov. Súťažné kolo začne v stanovenom čase oznámenom
vo Výzve a skončí uplynutím časového limitu 30 minút, ak už ani jeden z uchádzačov
nepredloží v riadnom čase (v lehote do troch minút pred koncom aukcie) novú aktuálne
najlepšiu ponuku. V prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky v posledných
troch minútach
e-aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania súťažné kolo predĺži
o ďalšie 3 minúty. Maximálny počet predĺžení je 10. Celková doba trvania
elektronickej aukcie vrátane využitia všetkých predĺžení je 60 minút.
V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom
zverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich aktuálne
umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky,
a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačidlo
„Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením klávesy F5 na klávesnici
počítačového zariadenia. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači.
Po zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené prihodenie alebo sa zobrazí správa,
že prihodenie bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom prihodení.
Systém zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, resp. prihodenia,
pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých
účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie platí tzv. serverový
čas, ktorý je vždy zobrazený na aplikácii vpravo hore.
Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať
jednotlivé hodnoty, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Výsledkom
elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov podľa ponúknutých cien a hodnôt
prvkov vzostupne od najvýhodnejšej po najnevýhodnejšiu. Úspešným uchádzačom sa
stane prvý uchádzač v poradí, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii najvýhodnejšiu
ponuku podľa určených kritérií, t. j. ktorý získal najvyšší počet bodov.
Uchádzač v predloženej ponuke uvedie údaje kontaktnej osoby zúčastnenej
na elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom bude v čase
priebehu elektronickej aukcie kontaktná osoba dostupná.

28.12

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom , aby mali počas priebehu eaukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V
prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného
obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie), resp. dodávateľa služby, sa bude
aukcia
opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude
uchádzačom zaslaná nová výzva na účasť v elektronickej aukcii podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
28.13 Ak bude v rámci elektronickej aukcie predložená mimoriadne nízka ponuka, komisia
na vyhodnotenie ponúk požiada uchádzača o jej vysvetlenie. V prípade, že uchádzač
svoju ponuku neodôvodní podľa určených požiadaviek, komisia na vyhodnotenie
ponúk vylúči takúto ponuku v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní. V takom
prípade bude elektronická aukcia zopakovaná a výzva na účasť v opakovanej
elektronickej aukcie na daný predmet zákazky bude odoslaná všetkým uchádzačom,
ktorí neboli vylúčení.
Technické poţiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je
nutné mať Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna
funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v
prehliadači zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za
technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ
odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový
zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie), resp.
dodávateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania
aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii podľa zákona o
verejnom obstarávaní.
Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk,
najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk
sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým momentom
pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred
uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na
úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom
eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť
prenosu údajov prostredníctvom internetu medzi počítačom uchádzača a serverom systému
eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN
uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie
elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém

eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom
ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a
spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie
presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie.

Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29

DŌVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk
a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie
na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú
počas prebiehajúceho postupu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným
osobám.
29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými
predpismi (napr. zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č.215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.).
29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
30

OPRAVNÉ

PROSTRIEDKY

30.1 Uchádzač/záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy
boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže uplatniť revízne
postupy podľa § 136, resp. § 138 zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VII.
Prijatie ponuky
31

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK

31.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk 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.
31. 2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
31.3 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) zákona o verejnom obstarávaní.
32

UZAVRETIE ZMLUVY

32.1 Kúpna zmluva bude uzavretá s jedným úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude
prijatá na základe automatizovaného vyhodnotenia predkladaných ponúk v elektronickej
aukcii, najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1 tohto oddielu
súťažných podkladov.
32.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto postupe verejného obstarávania revízne postupy
podľa zákona o verejnom obstarávaní, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa
príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
32.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie kúpnej s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená
do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty uvedenej v § 45 ods. 2 až 7 zákona o verejnom
obstarávaní, na základe doručeného písomného vyzvania verejného obstarávateľa
na jej uzatvorenie. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť na uzatvorenie kúpnej zmluvy, verejný
obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť kúpnu 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 uzatvorí kúpnu zmluvu s 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 kúpnej zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená
do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.

33

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

33.1 Verejný obstarávateľ zruší túto verejnú súťaž v prípade, ak nastane niektorá z podmienok
uvedených v § 46 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a bude postupovať
v zákonom uvedených prípadoch podľa § 55 ods. 1 písm. a), resp. podľa § 58 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní.
33.2 Verejný obstarávateľ bude komunikovať v tomto verejnom obstarávaní iba v slovenskom
jazyku.
33.3 Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a podobne, týkajúce sa tohto postupu
verejného obstarávania, ktoré nie sú uvedené alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, sa v tomto postupe verejného
obstarávania riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
33.4 Verejný obstarávateľ považuje za neprijateľnú ponuku uchádzača, ktorého celková cena
za poskytnutie predmetu zákazky prevýši finančný limit určený predpokladanou hodnotou
zákazky.
33.5 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 týchto súťažných podkladov
a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 týchto súťažných podkladov sa
počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 tejto časti
súťažných podkladov uchádzačom nevracajú a zostávajú verejnému obstarávateľovi, ako
súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

SÚŤAŢNÉ PODKLADY
A.2 Podmienky účasti uchádzačov
A.2 PODMIENKY ÚČASTI

UCHÁDZAČOV

Uchádzač musí v tejto verejnej súťaţi splniť nasledovné podmienky účasti:
Podmienky účasti zo zákona boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

SÚŤAŢNÉ PODKLADY
A.3 Vyhodnotenie ponúk
1. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
1.1. Posúdenie a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční komisia na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti, ktorú vymenuje štatutárny zástupca verejného obstarávateľa
v súlade s ustanovením § 33 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2. Komisia na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na svojom neverejnom zasadnutí
posúdi požadované dokumenty a doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti s alternatívnym výsledkom posúdenia „splnil/nesplnil“ v súlade s podmienkami
určenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
1.3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného
členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe
verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
1.4. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov, keď z predložených dokladov nebude môcť posúdiť platnosť
predložených dokladov alebo splnenie určených podmienok účasti.
1.5. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto postupu verejného obstarávania uchádzača ak:
a) nesplní podmienky účasti určené verejným obstarávateľom,
b) predloží neplatné doklady,
c) nepredloží po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov v lehote určenej verejným obstarávateľom, alebo
d) poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
1.6. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi uchádzačovi vylúčenie z tohto postupu
verejného obstarávania s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže uchádzač podať
žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
2. VYHODNOTENIE PONÚK
2.1. Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom podľa ustanovení
§ 40 o verejnom obstarávaní (ďalej len „komisia“) na svojom úvodnom zasadnutí otvorí obaly
s predloženými ponukami uchádzačov, posúdi splnenie požiadaviek určených na predloženie
ponúk a postúpi ponuky na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v tomto postupe
verejného obstarávania.
2.2. Komisia vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí neboli z tohto postupu verejného
obstarávania vylúčení z dôvodov uvedených v bode 1.5. tejto časti súťažných podkladov,

z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky určených verejným obstarávateľom
podľa týchto súťažných podkladov.
2.3. Prípadné zrejmé chyby v písaní a počítaní, ktoré sa vyskytnú v ponuke uchádzača,
uchádzač odstráni v určenej lehote na základe žiadosti komisie o vysvetlenie ponuky.
2.4. Komisia je oprávnená požiadať uchádzača, aby v určenom termíne odo dňa doručenia jej
žiadosti o vysvetlenie podal písomné vysvetlenie k predloženej ponuke. Vysvetlením nesmie
dôjsť k zmene predloženej ponuky.
2.5. Komisia zohľadní doručené vysvetlenie ponuky uchádzača, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.
2.6. Komisia vylúči ponuky, ktoré nesplnia požiadavky na predmet zákazky určené verejným
obstarávateľom, alebo ak uchádzač nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe
požiadavky komisie v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti
o vysvetlenie uchádzačovi, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, alebo ak predložené vysvetlenie
ponuky nebude v súlade s požiadavkami určenými v písomnej žiadosti o vysvetlenie
doručenej uchádzačovi.
2.7. Komisia vyhodnotí ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa bodu 2.6. tejto časti súťažných
podkladov, z hľadiska určených kritérií na vyhodnotenie ponúk a spôsobom určeným
na ich uplatnenie.
2.8. Ak komisia identifikuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k tovaru, písomne požiada
uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
2.9. Komisia zohľadní doručené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzača,
ktoré bude vychádzať z predložených dôkazov.
2.10. Komisia môže vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky.
2.11. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky na základe požiadavky komisie v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti o odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačovi, ak komisia neurčí dlhšiu
lehotu, alebo ak predložené vysvetlenie ponuky nebude v súlade s požiadavkami určenými
v písomnej žiadosti o vysvetlenie doručenej uchádzačovi, alebo ak sa uchádzač nedostaví po
výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky.

3. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB ICH UPLATNENIA

3.1. Komisia bude ponuky vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
na základe nasledovných kritérií s pridelenou relatívnou váhou:
a) cena bez DPH za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách – 60 bodov.

Spôsob uplatnenia kritéria: plný počet bodov (60) bude pridelených ponuke uchádzača
s najnižšou navrhovanou cenou bez DPH za celý predmet zákazky opísaný v časti B.1
týchto súťažných podkladov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov za toto
kritérium na základe pomeru ponuky s najnižšou navrhovanou cenou bez DPH za celý
predmet zákazky k hodnotenej ponuke, ktorý bude vynásobený maximálnym počtom bodov za
kritérium (60);
b) lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v dňoch odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60
kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy podľa platného právneho poriadku
Slovenskej republiky – 10 bodov.
Spôsob uplatnenia kritéria: plný počet bodov (10) bude pridelených ponuke uchádzača
s najkratšou navrhovanou lehotou dodania predmetu zákazky opísaný v časti B.1.
týchto súťažných podkladov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov za toto
kritérium na základe pomeru ponuky s najkratšou navrhovanou lehotou dodania predmetu
zákazky k hodnotenej ponuke, ktorý bude vynásobený maximálnym počtom bodov za
kritérium (10);
c) prevádzkové náklady vyjadrené navrhovaným celkovým inštalovaným príkonom všetkých
dodaných svietidiel, ktorý bude súčtom svietidiel zoradených do štyroch skupín podľa
určených požiadaviek pre výpočet, vrátane všetkých predradných zariadení, pri splnení
požadovaných svetelno-technických parametrov určených vzorovým výpočtom (ďalej len
„Pi“) – 30 bodov.
Spôsob uplatnenia kritéria: plný počet bodov (30) bude pridelených ponuke uchádzača
s najnižším Pi. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov za toto kritérium na základe
pomeru ponuky s najnižším Pi k hodnotenej ponuke, ktorý bude vynásobený maximálnym
počtom bodov za kritérium (30).
3.2. Vyhodnotenie ponúk:
3.2.1. Celkové bodové ohodnotenie každej ponuky je dané súčtom získaných bodov za všetky
tri kritériá.
3.2.2. Najúspešnejšia ponuka bude tá, ktorej súčet bodov za všetky hodnotené kritéria je
najvyšší a najhoršia ponuka je tá, ktorá získa najnižší súčet bodov za všetky kritéria. Ostatné
ponuky budú zoradené zostupne podľa výšky súčtu všetkých získaných bodov.
3.2.3. Zasadanie komisie na vyhodnotenie ponúk je neverejné a môžu sa ho zúčastniť
iba menovaní členovia komisie s právom hodnotenia, príp. člen/členovia komisie bez práva
vyhodnocovať ponuky.
3.2.4. Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky uchádzačov samostatne. Pri každej ponuke
člen komisie urobí výslednú hodnotu hodnotenia (súčet bodov) každej ponuky
podľa určených kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3.2.5. Každá platná ponuka, ktorá nebude v tomto postupe verejného obstarávania vylúčená,
sa bude hodnotiť podľa údajov, ktoré nesmú byť v rozpore s ostatnými časťami ponuky,
a ktoré uchádzač uvedie v dokumente: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“, ktorý tvorí
Prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

3.2.6. Po úvodnom úplnom vyhodnotení listinne predložených ponúk komisia vyhotoví
zápisnicu v súlade s § 42 ods. 8 zákona, ktorej hodnoty budú tvoriť podklad k použitiu
elektronickej aukcie.
3.2.7. Elektronickou aukciou bude automatizovaným vyhodnotením zostavené poradie
predkladaných upravených ponúk po úvodnom úplnom vyhodnotení predložených ponúk.
3.2.8. V prípade, že v elektronickej aukcii bude identifikovaná mimoriadne nízka ponuka,
komisia bude postupovať podľa bodov 2.8. až 2.11. tejto časti súťažných podkladov.
3.2.9. Po ukončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ bezodkladne odošle všetkým
uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi,
že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a uvedie dôvody
neprijatia jeho ponuky, identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách
a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

SÚŤAŢNÉ PODKLADY
B.1 Opis predmetu zákazky

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Cieľom zadávania tejto zákazky je odstránenie identifikovaných nedostatkov pre bezpečné
a bezporuchové osvetlenie mesta Snina a zníženie energetickej náročnosti, t. j. zvýšenie
energetických úspor prevádzkou moderného verejného osvetlenia v meste Snina
prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej
náročné.
Výsledkom realizácie zákazky bude zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia
v rámci mesta Snina.
Účelom zadávania tejto zákazky je zabezpečenie osvetľovacích telies, svietidiel s
požadovanými svetelno-technickými parametrami a úžitkovými vlastnosťami pre
uskutočnenie modernizácie verejného osvetlenia v meste Snina, ktorú bude realizovať verejný
obstarávateľ vlastnými kapacitami.
Predmet zákazky pozostáva z dodávky celkom 130 LED svietidiel podľa nižšie uvedených
špecifikovaných požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, z toho:
a) svietidlo č. 1 pre komunikáciu triedy ME3a - 73 kusov
b) svietidlo č. 2 pre komunikáciu triedy ME6 - 46 kusov
c) svietidlo č. 3 pre štátnu cestu, komunikáciu triedy ME - 11 kusy.

Každý uchádzač je povinný v ponuke predložiť výpočet osvetlenia s určením technických
parametrov navrhovaných svietidiel pre každú triedu komunikácie vo výpočtovom programe
DIAlux, ASTRA alebo ekvivalentnom. Pre výpočty musí byť splnená norma
STN EN 13201-2. Podkladové parametre sú uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných
podkladov s názvom „Vzorový výpočet osvetlenia“. Výpočty musia byť uskutočnené
a potvrdené autorizovaným projektantom v odbore lektor v súlade so zákonmi
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia v platnom znení.
Pre svietidlo č. 2 uchádzač predloží požadovaný výpočet pre tú časť úseku komunikácie,
na ktorom sú stĺpy a lampy iba na jednej strane komunikácie.
A. Všeobecné požiadavky na všetky dodávané svietidlá určené verejným obstarávateľom:
a) druh svetelného zdroja musí byť svietiaca dióda (LED), diódy musia byť zoskupené
do LED modulu – bloku,
b) farba svetla musí byť teplá alebo neutrálna biela pri maximálnej farebnej teplote od 4200 do
5600 K,
c) minimálna doba životnosti svietidiel musí minimálna byť 15 rokov, resp. 60.000 hodín,
d) merný svetelný tok svetelného zdroja musí byť minimálne 87 lm/W (pomer svetelného toku
vychádzajúceho zo svietidla a príkonu svietidla vrátane predradníka),
e) napájanie svietidiel musí byť výlučne striedavým napätím 230 V,
f) svietidlá musia mať optický systém, ktorý usmerňuje tok zo svietidla tak, aby nedochádzalo
k oslneniu v smere pozdĺžnej osi komunikácie z dôvodu zaistenia zníženia miery oslnenia
účastníka cestnej premávky,
g) svetelné zdroje musia byť s minimálnymi svetelnými emisiami v súlade s nariadením
Európskej komisie č. 245/2009, a musia spĺňať požiadavky na šetrenie životného prostredia
h) svietidlá musia taký tvar difúzora, ktorý zaručuje vysokú účinnosť sústavy, pričom svetelný
tok do horného polpriestoru musí byť 0%,
i) minimálne krytie optickej časti – IP 66
j) minimálne krytie v priestore elektrovýzbroje – IP 66
k) svietidlá musia byť bez diaľkového ovládania,
l) svietidlá musia mať zabudovaný inteligentný stmievač, ktorý umožní automaticky regulovať
intenzitu osvetlenia v závislosti na ročnom období a v závislosti na striedaní dňa a noci; musí
umožňovať regulovať svietidlo podľa určeného harmonogramu,
m) svietidlá musia mať možnosť redukovaného režimu osvetlenia na 10 až 100% , možnosť
plynulého stmievania a možnosť postupne redukovaného režimu svietenia na konštantnú

hodnotu svetelného toku po celú dobu životnosti LED svietidla bez poklesu svetelného toku
i na úkor prípadného zvýšenia príkonu,
n) svietidlá musia mať zabudovanú tepelnú poistku, ktorá chráni svietidlo pred tepelným
poškodením a ktorá pracuje v automatickom režime opätovného zapnutia svietidla,
o) svietidlá musia byť konštruované s nastaviteľným sklonom od 0 do 90 stupňov priamo na
stožiari alebo výložníku,
p) svietidlá musia byť použiteľné pre uchytenie na oceľový stožiar ako aj na výložník
s priemerom od 60 do 76 mm bez použitia prídavných prvkov,
r) prevádzková teplota svietidiel musí byť od - 40 do + 65 stupňov C,
s) kryty svietidiel musia byť v prevedení, ktoré ich efektívne chráni proti poškodeniu
vandalizmom,
t) záručná doba svietidiel požadovaná verejným obstarávateľom je minimálne 5 rokov, na
mechanické časti minimálne 10 rokov,
u) pracovná teplota svietidiel nesmie prekročiť teplotu 70 stupňov C,
v) svietidlá musia mať v typovom rade možnosť voľby smerovania svetelného toku pre účely
osvetľovania bežných motoristických komunikácií, dlhých úzkych cestičiek (napr.
cyklotrasy), pre prechody pre chodcov ( jednotný design )
x) svietidlá musia podporovať detekciu porúch a diagnostiku výpadkov,
y) svietidlá musia byť vyrobené z recyklovateľných materiálov s vysokou tepelnou
odolnosťou.
B. Ďalšie požiadavky určené verejným obstarávateľom:
a) každý typ svietidla musí spĺňať požadované parametre podľa svetelno-technického výpočtu
pre príslušnú triedu komunikácie,
b) trieda ochrany I
c) LED moduly musia byť s pasívnym chladením a vlastnou tepelnou ochranou pri prehriatí
modulu pričom verejný obstarávateľ neakceptuje nútené chladenie z dôvodu jeho možného
výpadku a následného poškodenia svietidla,
d) optický systém musí spĺňať parametre pre komunikácie I. triedy so stupňom ochrany proti
oslneniu I.,
e) maximálna hmotnosť svietidla musí byť 8 kg z dôvodu statického namáhania nosnej časti.
C. Navrhované svietidlá musia spĺňať požiadavky nasledovných noriem a certifikácií:
Normy:
STN EN 13032-1 (360456)
STN EN 13032-2 (360456)
STN EN 55015 ed.3:2007+A 1:08+A2:09 (idt EN 55015:2006+A 1:07+A2:09),
STN EN 55022 ed.2:2007+A1 :09 (idt EN 55022:2006+A1 :07).

STN EN 61000-3-2 ed.3:2006+A1 :10+A2:1 O(idt EN 61000-3-2:2006+A1:09+A2:09),
STN EN 61000-3-3 ed. 2:2009 (idt EN 61000-3-3:2008),
STN EN 61000-4-2 + A1 + A2: 2004;
STN EN 61000-4-3:2006; EN 61000-4-3 + A1: 2008;
STN EN 61000-4-4: 2006;
STN EN 61000-4-5: 2007;
STN EN 61000-4-6:2007;
STN EN 61000-4-20:2006; EN 61000-4-20 + A1:2008
STN EN 60598-2-3:94 + A1: 1997 + A2: 2001 - lighting, Part 2-3: Particular requirements;
lighting to illuminate the streets and roads,
STN EN 60529 + A1: 2004 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Súčasťou dodávky je preukázanie nasledovnej minimálnej certifikácie dodávaných tovarov
u certifikačných orgánov EN 60598 – 1:2008+A11, EN 60598-2-3-:2003, EN 62031:2008,
IEC/TR 62471-2:2009, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ENEC, CE.
V prípade absencie požadovaných dokladov je možno doložiť čestným prehlásením,
podpísaným právne zodpovednou osobou – zodpovedným zástupcom dodávateĺa.
Požiadavkou na predmet zákazky je aj predloženie Katalógových listov od výrobcu/výrobcov
navrhovaných svietidiel.

SÚŤAŢNÉ PODKLADY

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1.1 Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
1.2 Navrhovaná zmluvná cena bude stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so
zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a bude zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.
1.3 Cenou za dodanie predmetu zákazky sa rozumie cena za tovar vrátane všetkých nákladov,
ktoré súvisia s plnením predmetu zákazky uvedených v časti B 1. Opis predmetu
zákazky.
1.4 Uchádzač predloží svoju ponuku v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 týchto súťažných
podkladov: Návrh na plnenie kritérií.

SÚŤAŢNÉ PODKLADY
B.3 Záväzný obsah zmluvy

1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží 1 x podpísaný návrh kúpnej zmluvy (ďalej aj
„zmluva“) v súlade s bodom 17.1.5 časti III. oddielu A.1 týchto súťažných podkladov.
2. Návrh zmluvy podľa bodu 1. tejto časti súťažných podkladov musí obsahovať všetky
určené obchodné podmienky. Termín dodania bude doplnený podľa navrhnutej lehoty dodania
úspešným
uchádzačom. Miesto dodania predmetu zmluvy bude určené verejným
obstarávateľom. Všetky právne záväzné úkony súvisiace so zmluvou budú uskutočňované
písomnou formou.
3. Návrh zmluvy podľa bodu 1. tejto časti súťažných podkladov musí byť podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov
musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za člena skupiny dodávateľov.
4. Podmienky fakturácie v zmluve musia byť v súlade s bodom 7. časti I. oddielu A 1 týchto
súťažných podkladov Financovanie predmetu zákazky. Cena uvedená v zmluve je konečná a
nemenná. Uchádzač prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady
(vrátane všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky uvedených v časti B. 1
Opis predmetu zákazky ).
5. V prípade, ak bude verejným obstarávateľom prijatá ponuka predložená skupinou
dodávateľov, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy je skupina dodávateľov povinná určiť
jedného svojho zodpovedného člena pre plnenie zmluvy.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prípadného rokovania s víťazným uchádzačom
o jednotlivých ustanoveniach navrhovanej zmluvy, ktoré sa netýkajú kritérií na vyhodnotenie
ponúk v tomto postupe verejného obstarávania a požiadaviek na predmet zákazky určených
v súťažných podkladoch.

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Obchodné meno:
So sídlom:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Telefonický kontakt:
(ďalej len „predávajúci“)
a
Verejnoprospešné sluţby Snina, s.r.o.
So sídlom: Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Alušík, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Snina
Číslo účtu: 4005857431/7500
IČO: 43904157
IČ-DPH: SK2022508081
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 19518/P
(ďalej len „ kupujúci“)

Čl. I
Predmet kúpnej zmluvy
1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok účastníkov tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“)
na nákup 130 kusov LED svietidiel verejného osvetlenia podľa prílohy č. 1 zmluvy.
2. Začiatok plnenia predmetu zmluvy je deň účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho
poriadku Slovenskej republiky.
3. Predávajúci sa na základe zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu predmet plnenia zmluvy
a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu
dohodnutú cenu podľa zmluvy.

Čl. II
Realizácia dodávky, dodacie podmienky
1. Na základe zmluvy bude dodávka pre kupujúceho realizovaná nákupom u zaviazanej strany,
t. j. u predávajúceho podľa zmluvy.
2. Sortiment požadovaného druhu tovaru, množstvo, termín a miesto dodávky sú určené
kupujúcim v čl. I. bodu 1 zmluvy. Dodávka bude realizovaná v termíne: do .............. dní odo dňa
podpísania zmluvy.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na miesto určenia vlastnou dopravou.
4. Predávajúci splní dodávku podľa zmluvy odovzdaním tovaru na mieste určenom
objednávateľom.
5. Prevzatie tovaru vykoná osobne na mieste dodania tovaru poverený zamestnanec
kupujúceho, ktorý vykoná kontrolu množstva a kvality tovaru. Predávajúci súčasne s dodávkou
tovaru zašle kupujúcemu dodací list a kupujúci sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť
na dodacom liste.
6. Poverený zamestnanec kupujúceho môže dodávku tovaru odmietnuť v prípade nedodržania
parametrov tovaru alebo jeho viditeľného poškodenia.
7. Vlastnícke právo na dodaný tovar vzniká kupujúcemu prevzatím tovaru na základe
potvrdeného dodacieho listu a po úhrade platnej faktúry za dodaný tovar.

Čl. III Miesto dodania tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy kupujúcemu do miesta určenia Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, kontaktná osoba
Pavol Morochovič - 0918 180 605.
2. Nebezpečenstvo krádeže, poškodenia a pod. predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na
kupujúceho dňom prevzatia predmetu zmluvy splnomocneným zamestnancom kupujúceho.
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Čl. IV Cena
1. V cene tovaru podľa prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy sú zahrnuté náklady spojené s dodaním
tovaru na miesto určenia, dopravy na mieste určenia kupujúcim bez účtovania ďalších poplatkov
za dodaný tovar.
2. Cena tovaru, určená na základe výsledku uskutočneného postupu verejného obstarávania,
je vrátane DPH a dovozu tovaru do sídla kupujúceho. Protokol o z uskutočnenej elektronickej
aukcie s dohodnutými cenami tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Cena za predmet zmluvy bez DPH : ....... €
Sadzba DPH % : 20
Výška DPH : ......... €
Spolu s DPH : ....... €
Cena slovom : .......................................... eur

Čl. V Platobné podmienky
1. Platba za dodaný tovar bude realizovaná formou prevodného príkazu prostredníctvom
finančného ústavu kupujúceho po prevzatí predmetu zmluvy na základe vystavenej faktúry spolu
s dodacím listom.
2. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo na prepracovanie
faktúru, ktorá nebola v súlade s dodacím listom, alebo by nemala náležitosti daňového dokladu.
3. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší
nasledujúci pracovný deň.

Čl. VI Zmluvné pokuty
1. V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodávky, kupujúci je oprávnený uplatniť si voči
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedodaného objemu dodávky za každý deň
omeškania.
3. V prípade neuhradenia faktúry v termíne jej splatnosti predávajúci má právo požadovať od
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny neuhradenej faktúry za každý deň
omeškania.
Čl. VII Náhrada škody

1. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody.
Čl. VIII Reklamačné podmienky
1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem
a na dodaný tovar poskytuje záruku LED svietidiel po dobu 5 rokov a na mechanické časti
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minimálne 10 rokov.
2. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu tovaru. Viditeľné vady a
nekomplexnosť dodávky je povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení najneskôr do konca záručnej doby.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou, alebo
nevhodným skladovaním kupujúceho.
4. Predávajúci sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej lehote bezplatnou výmenou
vadného tovaru za nový tovar, dodávkou chýbajúceho tovaru na vlastné náklady, znížením ceny,
dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa dohody u každého konkrétneho prípadu.
5. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť uznané reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar do
15 dní po obdržaní reklamácie.
6. Predávajúci poskytuje na zakúpený tovar záruku 5 rokov na svietidla a 10 rokov na
mechanické časti svietidla, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Čl. IX
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade porušenia dodacích
podmienok predávajúcim.
2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinná je dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami tejto zmluvy.
4. Zmluva sa končí vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise každá zmluvná
strana obdrží dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá v
tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
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vlastnoručne podpisujú.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy zmluvy:
Príloha č. 1: špecifikácia dodávaného tovaru
Príloha č. 2: protokol z elektronickej aukcie s výslednými hodnotami úspešnej ponuky

Kupujúci: .....................................

Predávajúci:
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Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Tabuľka návrhu uchádzača na plnenie kritérií určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
1. Uchádzač uvedie číselnú hodnotu svojho návrhu.
začiatok tabuľky

Tabuľka návrhu uchádzača _(uvedie sa obchodné meno uchádzača)_ na plnenie kritérií určených
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk v rámci zadávania zákazky na predmet s názvom: :

„Osvetľovacie telesá pre mesto Snina II. etapa“.

obchodné meno uchádzača

Index Názov kritéria
1.

cena bez DPH za celý predmet zákazky
vyjadrená v eurách

Váha

Návrh uchádzača

60 bodov

(uvedie sa číselný údaj- cena
s DPH)

2.

lehota dodania predmetu zákazky
vyjadrená v dňoch odo dňa účinnosti
kúpnej zmluvy podľa platného právneho
poriadku Slovenskej republiky, ktorá
nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych
dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
podľa platného právneho poriadku
Slovenskej republiky

10 bodov

( uvedie sa číselný údaj v dňoch )

3.

prevádzkové
náklady
vyjadrené
navrhovaným celkovým inštalovaným
príkonom všetkých dodaných svietidiel
vrátane všetkých predradných zariadení,

30 bodov

(uvedie sa číselný údaj)
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pri splnení požadovaných
technických
parametrov
vzorovým výpočtom

svetelnourčených

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

koniec tabuľky

2. Uchádzač vyplní sivou farbou omarkované políčka v hrubo orámovanej časti tabuľky.
3. Právne záväzné sú údaje, ktoré uvedie uchádzač v tabuľke návrhov uchádzača na plnenie kritérií
určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, a ktoré budú pevne spojené
s ponukou. Hodnoty uvedené na inom mieste v predloženej ponuke, vrátane hodnôt, ktoré uvedie
uchádzač v návrhu zmluvy, pokiaľ budú odlišné od hodnôt uvedených v tabuľke, bude verejný
obstarávateľ považovať za nekorektné.
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Príloha č. 2: Vzorový výpočet osvetlenia
Podkladové parametre pre výpočet :
Typ svietidlá s rovným alebo vypuklým difúzorom s nulovým vyžarovaním do horného
polpriestoru
Pre svietidlo č. 1
udržiavací činiteľ: je potrebné doložiť a zdôvodniť jeho výšku (musí zahŕňať minimálna pokles
svetelného toku LED za dobu životnosti a špinení svietidla)
Minimálne prípustné výpočtové parametre: Lm ≥ 1,00 cd/m2
U0 ≥ 0,40
UI ≥ 0,70
TI ≤ 15
SR ≥ 0,50

Pre svietidlo č. 2:
Minimálne prípustné výpočtové parametre:

Lm ≥ 0,30 cd/m2
U0 ≥ 0,35
UI ≥ 0,40
TI ≤ 15
SR /

Pre svietidlo č.3:
Prechodové svietidlo pre použitie na komunikácii ME 3a

udržiavací činiteľ: je potrebné doložiť a zdôvodniť jeho výšku (musí zahŕňať minimálny pokles
svetelného toku LED počas doby životnosti a znečistení svietidla)
Minimálne prípustné vypočítané parametre: nie sú špecifikované ,
min 1,6 x

násobok nasvetlenia komunikácie ME 3a

max 2,2 x násobok nasvetlenia komunikácie ME 3a
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Prechod široký 4 m osadený kolmo na komunikáciu obojstranne.
Stĺp osvetlenia prechodu : osadený 2 m pred prechodom v smere jazdy´
Výška osadenia : 6 m nad povrchom komunikácie
Vlastnosti komunikácie : šírka 8 m ako v prípade pre svietidlo č. 1
Presah svietidla do vozovky : 3 m z jednej strany
Farba svetla : 2 800 – 3 400 K
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