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Časť I
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
E-mail:

TATRAS, s.r.o.
Hnilecká 921, 049 25 Dobšiná
44773561
2022830326
Michal Gajdoš, konateľ
gajdos@astom.sk

Kontaktná osoba pre VO:
Kontaktná adresa pre VO
– poštová/písomná komunikácia:
Telefón:
E-mail:

Ing. Beáta Topoľská
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
0911 775 444
topolska@dgb.sk

2

PREDMET ZÁKAZKY

2.1

Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
zákazka na dodávku a montáž predmetu zákyzky s predmetom podrobne vymedzeným v týchto
súťažných podkladoch.
Názov predmetu zákazky: Peletovacia linka 1 – 1,5 t/hod – Huncovce
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka a montáž peletovacej linky na
výrobu peliet z drevnej hmoty – pilín, štiepky.

2.2
2.3
2.4

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

2.5

Predmet zákazky je podrobne vymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

3

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1

Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie Predmetu zákazky na časti.

4

VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1
4.2

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia.

5

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1

Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:

Hlavný predmet, hlavný slovník: 42990000-2.

Názov:
Miesto:
5.2

TATRAS, s.r.o.
Mlynská 89, 059 92 Huncovce

Termín dodania predmetu zákazky alebo lehota na skončenie zmluvy:
Do úplného splnenia záväzkov zmluvných strán a na základe výsledkov verejnej súťaže.
Predpokladaná doba realizácie diela: 6 kalendárnych mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo.

6

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ, fond ERDF, OP Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast.

7

DRUH ZÁKAZKY

7.1
7.2

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru.
Výsledok postupu zadávania zákazky: zadanie zákazky a uzatvorenie Zmluvy o dielo.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/požiadaviek na dodanie požadovaného predmetu
zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1, B.2 a B.3 týchto súťažných podkladov (ďalej len
– „týchto SP“).

8

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

8.1

Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným
obstarávateľom do 30. 06. 2014.
V prípade uplatnenia námietky proti postupu verejného obstarávateľa alebo v prípade
vykonávania kontroly postupu zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení Zákona lehoty
neplynú. To sa týka aj lehoty viazanosti ponúk. O skutočnosti, týkajúcej sa podanej námietky
alebo
vykonávanej
kontroly,
upovedomí
kontrolovaný
všetkých
známych
záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk
primerane predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou
ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom takto oznámenej, primerane predĺženej
lehoty viazanosti ponúk.

8.2

Časť II
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
9

KOMUNIKÁCIA
UCHÁDZAČMI

9.1

Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi
verejným
obstarávateľom
a uchádzačmi/záujemcami
sa
uskutočňuje
písomnou
formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie a úplnosť ich obsahu. Komunikácia sa
môže zabezpečiť prostredníctvom pošty alebo elektronicky (e-mailom), alebo ich kombináciou.
Pre čo najrýchlejšiu komunikáciu spôsobom, ktorý nemožno trvalo zachytiť obsah dokumentov,
alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa
osobit. zákona (napr. telefonicky, e-mailom a/alebo nezaručeným e-podpisom), doručia sa tieto
informácie/dokumenty aj v písomnej forme poštou najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo
dňa skoršieho odoslania tejto informácie.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej
osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma, vedená v dokumentácií
verejného obstarávateľa.

9.2

9.3

10

MEDZI

VEREJNÝM

OBSTARÁVATEĽOM

A ZÁUJEMCAMI/

VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o Vysvetlenie súťažných
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) na:
Ing. Beáta Topoľská, DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina.
Tel. 0911 775 444
E-mail: topolska@dgb.sk

Poskytovanie informácií a iné dorozumievanie (ďalej i „informácia“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. Pri poskytnutí
informácií zo strany verejného obstarávateľa, ale aj uchádzača inou ako písomnou formou –
napríklad elektronickou poštou alebo faxom (ďalej „elektronické prostriedky“), tieto sa odošlú aj
v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácií elektronickými
prostriedkami. V prípade, ak nebude v uvedenej lehote verejnému obstarávateľovi
doručená informácia aj v písomnej forme, nebude na informáciu zaslanú inak ako
písomne prihliadať. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia
obsahu a informácie doručenej v písomnej forme, je rozhodujúca písomná forma.
10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o Vysvetlenie sa považuje žiadosť o Vysvetlenie doručená
verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu podľa bodu 10.1. Ktorýkoľvek zo záujemcov
môže verejného obstarávateľa požiadať o Vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“). najneskôr do 6.8.2013 do 09,00 hod.
10.3 Písomný súhrn všetkých žiadostí o Vysvetlenie a súhrn všetkých Vysvetlení oznámených
verejným obstarávateľom odošle verejný obstarávateľ všetkým záujemcom prostredníctvom
pošty najneskôr šesť dní pred dňom, ktorý je posledným dňom lehoty určenej na predkladanie
ponúk podľa bodu 19.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov.
10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ doplní informácie uvedené v súťažných podkladoch,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov.
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OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

11.1 Verejný obstarávateľ nepovažuje obhliadku miesta za potrebnú, avšak v prípade záujmu sa
odporúča, aby si s kontaktnou osobou za spol. TATRAS, s.r.o. vopred dohodli termín obhliadky
na mieste a získali potrebné informácie nevyhnutné pre prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.
11.2 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohovore s kontaktnou osobou za
verejného obstarávateľa – kontakt v bode 1 Identifikácia verejného obstarávateľa.

Časť III
PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY
12

VYHOTOVENIE DOKLADOV

Ponuka musí byť spracovaná:
12.1 vo fyzickej písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť
vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Dokumentáciu cenovej ponuky vypracovanú podľa
podmienok v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácie a CD uchádzač predloží
okrem tlačenej formy aj v elektronickej forme na CD/DVD všetkých predkladaných dokumentov
(v .pdf,).
12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke požadované v oznámení,
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia
byť v ponuke označenej ako „originál“ predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne
osvedčené kópie, príp. ich kombinácia, pokiaľ nie je určené inak.
12.3 Doklady a dokumenty (ich všetky časti) uvedené v bode 12.2 musia byť v ponuke pevne
zviazané, pričom táto väzba musí byť technicky/vizuálne opatrená proti jej otvoreniu (napr.
hrebeňová väzba).
12.4 Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení označenom ako „originál“. Ponuku na
CD/DVD predloží uchádzač v jednom vyhotovení. Verzia predložená v elektronickej podobe
podľa predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy
s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy)

odoslaná na úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje
alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je
potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi.
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JAZYK PONUKY

13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v
slovenskom) jazyku.
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

14

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, budú vyjadrená v EUR (€).
14.2 Cena za zhotovenie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
14.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie
v zložení:
14.3.1 navrhovaná ponuková cena bez DPH,
14.3.2 suma DPH,
14.3.3 navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 1
súťažných podkladov).

15

ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY

15.1 Zábezpeka ponuky/ponúk sa vyžaduje v sume 12.000 EUR (slovom dvanásťtisíc eur).
15.1.1 Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
15.1.2 Podmienky zloženia zábezpeky.
15.1.2.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
15.1.2.1.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 1.1 tejto časti SP musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa:
Bankový ústav:
Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:
2627234010/1100
Variabilný symbol:
IČO uchádzača
15.1.2.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač predloží ako súčasť svojej
ponuky aj doklad o zložení zábezpeky na verejným obstarávateľom určený účet,
potvrdený bankou, ktorá transakciu uskutočnila.
15.1.2.1.3 V prípade, že finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa,
bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

15.1.2.1.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti, resp. do uplynutia primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
15.1.2.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
15.1.2.1.5.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku zákona o verejnom obstarávaní do 7
dní od doručenia písomnej žiadosti uchádzača o jej vrátenie.
15.1.2.1.5.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov
vo výške podľa bodu 1.1 tejto časti SP, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača,
vrátane prislúchajúcich úrokov.
15.1.2.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy.
15.1.2.1.6.1 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia
zmluvy.
15.1.2.1.6.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov
vo výške podľa bodu 1.1 tejto časti SP, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača,
vrátane prislúchajúcich úrokov.
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
15.1.2.1.7 Ak uchádzač skladá zábezpeku formou bankovej záruky, riadi sa ustanoveniami § 313 - §
322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená
bankou so sídlom v Slovenskej republike, alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len
„banka“) v Slovenskej republike.
15.1.2.1.8 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že
15.1.2.1.8.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1 časti „A.- Pokyny na
vypracovanie ponuky“) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky
ponuky v prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 6 tejto časti SP,
15.1.2.1.8.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 15.1
tejto časti SP,
15.1.2.1.8.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného
obstarávateľa na zaplatenie, na účet podľa bodu 3.1.1 tejto časti SP,
15.1.2.1.8.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením
záručnej listiny verejnému obstarávateľovi,
15.1.2.1.8.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej
lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti
ponúk,
15.1.2.1.8.6 banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech
verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo
v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej
záruky.
15.1.2.1.9 Záručná listina podľa bodov 3.2.2, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného
obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ
požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak
bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej
republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla
takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
15.1.2.1.10 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
15.1.2.1.11 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
15.1.2.1.11.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača na základe
písomnej žiadosti podľa § 35 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní do 7 dní od
doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie.

15.1.2.1.12 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy.
15.1.2.1.12.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola
vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky
z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
15.1.3 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 zábezpeka ponúk naďalej
zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.
15.1.4 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk počas plynutia lehoty viazanosti ponúk.

16

OBSAH PONUKY

16.1 Ponuka musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:
Časť “Ostatné”:
16.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet
zákazky podľa týchto súťažných podkladov;
16.1.2 obsah ponuky (položkový zoznam predložených dokumentov);
16.1.3 identifikačné údaje uchádzača vrátane e-mailového kontaktu pre doručenie výzvy na účasť
v elektronickej aukcii, mena, priezviska a telefónneho čísla kontaktnej osoby pre elektronickú
aukciu;
v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží identifikačné údaje každý
jej člen (skupina uchádzačov uvedie iba jednu kontaktnú osobu, e-mailový kontakt a telefónne
číslo pre doručenie výzvy na účasť v elektronickej aukcii pre elektronickú aukciu);
16.1.4 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej alebo technickej
spôsobilosti vymedzené v § 26, 27 a 28 zákona.
Osobné postavenie - § 26 zákona:
Doklady podľa bodu III.1.1 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania preukazujúce osobné
postavenie uchádzača:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom
alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku (1):
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením.
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 môže uchádzač preukázať potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj vyhlásením podľa § 32 ods. 8 zákona v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike
a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 zákona alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní pre
osobné postavenie predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje doklady preukazujúce osobné
postavenie uchádzača v súlade s § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
Finančné a ekonomické postavenie - § 27 zákona:
Doklady podľa bodu III.1.2 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania preukazujúce finančné
postavenie uchádzača:
a) Prehľad o dosiahnutom obrate uchádzača v oblasti dodávky tovarov rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky za požadované obdobie rokov 2010, 2011
a 2012, v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania uchádzača. Doklad sa vyžaduje
ako originál čestného prehlásenia podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, táto má preukázať splnenie podmienok účasti
pre ekonomické a finančné postavenie spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť môže uchádzač
preukázať písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,

verejný obstarávateľ môže uznať aj iný relevantný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a
ekonomické postavenie.
Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu úroveň dosiahnutého obratu uchádzača za relevantné
obdobie v oblasti rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vzhľadom na výšku
predpokladanej hodnoty zákazky: 2 500 000,00 EUR bez DPH za roky 2010, 2011 a 2012. Za tovary
podobného alebo rovnakého charakteru pre túto zákazku sa považuje dodávka a montáž
technologických zariadení na spracovanie vstupnej hmoty na pelety.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania výšky
celkového obratu alebo dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky.
Odborná alebo technická spôsobilosť - § 28 zákona:
Doklady podľa bodu III.1.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania preukazujúce odbornú
alebo technickú spôsobilosť uchádzača:
Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže zoznamom dodaných tovarov rovnakého alebo podobného
charakteru za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru sa pre zákazku považuje považuje dodávka
a montáž technologických zariadení na spracovanie vstupnej hmoty na pelety.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní: verejný obstarávateľ požadovaním predmetnej podmienky účasti
skúma schopnosť uchádzača dodať požadovaný predmet zákazky, a to na základe preukázania
praktických skúsenosti s dodávkami rovnakého alebo podobného charakteru a v rozsahu ako je daný
predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
referenčný list ako prílohu k zoznamu dodaných tovarov v sume spolu 950 000 EUR bez DPH.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby,
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
16.1.5 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky (napr.
kvalitatívne, kvantitatívne, organizačné, technické...uvedené v častiach B.1, B.2 a B.3
súťažných podkladov, ak relevantné);
16.1.6 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za každého člena skupiny;
16.1.7 čestné vyhlásenie, že uchádzač SP a k nim príslušnú dokumentáciu pochopil a nemá k nim
výhrady a o úplnosti a pravdivosti údajov, uvedených v dokumentoch/dokladoch ponuky;
16.1.8 návrh Zmluvy o dielo vrátane prílohy č. 1 rozpočtu diela, a prílohy č. 2 harmonogram postupu
a trvania dodávky nasledovne: doplnený vo vynechaných častiach – OKREM CIEN, ktoré sa
nesmú vpísať a ktoré sa dopíšu iba pri zmluve víťazného uchádzača v hodnote, ktorá vzíde
z elektronickej aukcie (na vypisovanie cien v Prílohe č. 1 k zmluve platia rovnaké podmienky).
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov,
16.1.9 doklad preukazujúci zloženie zábezpeky – postačuje fotokópia dokladu potvrdená podpisom
oprávnenej osoby za uchádzača.

Časť “Kritériá“:
16.1.10 vyplnený dokument NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA (príloha 1 súťažných podkladov);
16.1.11 kópiu ponuky na CD/DVD nosiči vyhotovenú v zmysle bodu 12.1 a 12.4. (CD môže byť
predložené aj v samostatnom obale.)
16.2

Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky:
16.2.1 Návrh zmluvy bude obsahovať znenie obchodných podmienok dodania predmetu
zákazky, spracovaný v súlade s časťami B.1 , B.2 a B.3 súťažných podkladov
16.2.2 Dokumenty uvedené v bode 16.1 a 16.2 musia byť 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.
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NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY

17.1

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1 Časti A.1
Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk
a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny
pre uchádzačov týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného
obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.
PREDKLADANIE PONUKY
18

PREDLOŽENIE DOKLADOV PONUKY

18.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť
v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
18.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľskej
organizácii samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľskou organizáciou, má vytvoriť do
termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy: - zmluva.
18.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20. V prípade, ak
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
18.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

19

OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

19.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými
údajmi.

19.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
19.2.1
adresa miesta predkladania ponúk,
19.2.2 názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto
podnikania); v prípade skupiny dodávateľovi názov alebo obchodné meno a adresa
(sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov,
19.2.3 označenie „Súťaž – TATRAS - neotvárať“,
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MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

20.1 PONUKU je potrebné doručiť
Poštou, osobne alebo kuriérom (v pracovnom čase od 08,00 do 16,30 hod.) na adresu:
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.08.2013 o 09:00 hod.
20.2 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.1
sa vráti uchádzačovi neotvorená.

21

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

21.1 Uchádzač môže predložené doklady/ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1.
21.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie dokladov/ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu podľa bodu 20.1.

Časť V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
22

OTVÁRÁNIE PONÚK

22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina
22.2 Otváranie ponúk časť „Ostatné“ sa uskutoční dňa 14.08.2013 o 14:00 hod.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje): Otváranie ponúk je
neverejné.
Otváranie častí ponúk "Kritériá" prebehne v termíne a za podmienok podľa zákona 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje): Otváranie ponúk je
neverejné.
Na základe ust. § 43 zákona 25/2006 Z.z. sa nepoužije § 41 zákona a otváranie ponúk je
neverejné. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije elektronickú aukciu.

23 KOMISIA
23.1. Verejný obstarávateľ zriadi najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním
ponúk časť Ostatné v lehote podľa bodu 22.

24 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:

24.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a
24.1.2 požadovaných podmienok účasti v súťaži týkajúcich sa:
24.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom
obstarávaní,
24.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 zákona
o verejnom obstarávaní.
24.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti;
24.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
24.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny
spoločne,
24.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny
spoločne.
24.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 24.1 Časti A.1 Pokyny
pre uchádzačov týchto súťažných podkladov sa bude posudzovať na základe dokladov
predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 24.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto
súťažných podkladov.
24.4 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania alebo predloží neplatné doklady alebo nepredloží po
písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 4 zákona vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže
vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136
ods. 1 písm. e) Zákona.

25

PRESKÚMANIE PONÚK

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v Oznámení a v týchto súťažných
podkladoch.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v Oznámení, prostredníctvom ktorého
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti,
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov
budú zo súťaže vylúčené.
25.3 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 zákona.

26 VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH
26.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade:
26.1.1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma
uvedená správne;
26.1.2. rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena;
26.1.3. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená
od takto opravenej jednotkovej ceny;
26.1.4. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.

26.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude
v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 42 ods. 2 Zákona a o predloženie
písomného súhlasu s vykonanou opravou.

27
27.1
27.2

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná celková cena za dodanie
predmetu zákazky v EUR bez DPH. Predstavuje celkovú cenu za predmet zákazky, ktoré
uskutoční poskytovateľ v súlade a v rozsahu podľa týchto súťažných podkladoch a ktorá
zahŕňa náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky, dopravu atď., ktoré sú podľa
technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné. Pre
účely vyhodnotenia sa použije cena v EUR bez DPH. Váha kritéria je 100 %.

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa
posudzovaných údajov pri zohľadnení váhy 100% pre stanovené kritérium na základe hodnôt
uvedených v jednotlivých ponukách.
27.3

Uchádzač uvedie návrh na plnenia kritérií vo svojej ponuke, v tabuľke podľa prílohy č. 1
Návrh na plnenie kritéria.

27.4 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - e-aukcia
1. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) bude použitá podľa § 43 zákona o verejnom
obstarávaní, na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie
je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom
úplnom vyhodnotení ponúk. E-aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania
výzvy na účasť v e-aukcii.
2. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve a bližšie špecifikovaný v
opise súťažných podkladov.
3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Začiatok a ukončenie elektronickej aukcie bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnili
podmienky a boli zaregistrovaní do elektronickej aukcie prostredníctvom výzvy zaslanej v súlade
§ 43 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.
4. Administrátor je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie
nových cien upravených smerom nadol.
5. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese
vo verejnej dátovej sieti Internet v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom
nadol.
6. Zadávacie kolo je časť postupu v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači
oboznámia s e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie.
7. Súťažné kolo je časť postupu v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných
uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase
automatizovaným systémom.
8. Aukčné kritérium (Celková cena v EUR bez DPH za dodanie celého predmetu zákazky) je
kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktoré je východiskom v e-aukcii. Je možné ho počas
elektronickej aukcie meniť prostredníctvom úpravy hodnoty jeho podpoložiek. Hodnotu aukčného
kritéria počíta systém elektronických aukcií automaticky na základe matematických vzorcov
popísaných nižšie v parametroch e-aukcie.
9. E-aukcia sa riadi Pravidlami on-line výberových konaní.

Priebeh e-aukcie
1. E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet.
2. Administrátor odošle oznámenie s prihlasovacími údajmi uchádzača a výzvou na účasť v e-aukcii
elektronickými prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom (zodpovednej osobe uchádzača),
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, teda ich ponuky neboli vylúčené a spĺňajú určené
podmienky na predloženie nových cien.
3. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa:

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
dátum a čas začatia a ukončenia zadávacieho kola,
dátum a čas začatia súťažného kola,
spôsob ukončenia e-aukcie,
kritériá hodnotenia ponúk,
minimálny a maximálny krok zníženia hodnoty ponuky,
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia.
Súčasťou oznámenia bude desaťmiestny prístupový kľúč, s použitím ktorého bude môcť uchádzač
vstúpiť do e-aukčnej siene.
Kontakt na administrátora bude oznámený vo výzve na účasť v e-aukcii.
E-aukcia prebieha v dvoch kolách:
zadávacom kole,
súťažnom kole.
V zadávacom kole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť
vstupnej ponúknutej ceny zloženej z cien podpoložiek aukčného kritéria, ktorú/é do e-aukcie zadal
administrátor z predloženej cenovej ponuky uchádzača. Každý uchádzač v zadávacom kole vidí
iba svoju ponúknutú cenu (vrátane podpoložiek) z cenovej ponuky.
V zadávacom kole uchádzači nemôžu svoje ponúknuté ceny meniť.
Pre úspešné absolvovanie zadávacieho kola je potrebné, aby uchádzači potvrdili súhlas s
podmienkami e-aukcie a súhlas zhodnosti vstupnej ceny (vrátane podpoložiek) zadanej
administrátorom s ponúknutou cenou uchádzača, predloženou v lehote na predkladanie ponúk.
Po ukončení zadávacieho kola sa uchádzačom sprístupní súťažné kolo.
V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Uchádzači budú mať možnosť upravovať ceny
položiek v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol a to v jednom kroku najmenej o minimálnu
hodnotu zníženia, ktorá predstavuje hodnotu 0,1% vypočítanú z aktuálnej ponúknutej ceny
konkrétnej podpoložky daného uchádzača v rámci elektronickej aukcie a najviac o maximálnu
hodnotu zníženia, ktorá predstavuje hodnotu 1% vypočítanú z aktúalnej ponúknutej ceny
konkrétnej podpoložky daného uchádzača v rámci elektronickej aukcie.
Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť
cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v
lehote na predkladanie ponúk.
Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, aktuálnu hodnotu ich ponuky vrátane
hodnôt jednotlivých podpoložiek a hodnotu aukčného kritéria najnižšej ponuky v rátane
podpoložiek.
Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 30 minút.
Ak však dôjde v priebehu posledných troch minút k akejkoľvek zmene ceny spôsobom podľa
bodu 2.11., súťažné kolo sa predĺži o ďalšie tri minúty, aby aj ostatní uchádzači mali možnosť
reagovať na aktualizovanú ponuku. E-aukcia môže byť predĺžená maximálne tri krát. E-aukcia
bude ukončená:
po uplynutí vymedzených 30 minút pre súťažné kolo, pokiaľ nedôjde ku predĺženiu,
ak žiadny z uchádzačov v predĺženom súťažnom kole neupravil cenu niektorej z podpoložiek
smerom nadol spôsobom podľa bodu 2.11., uplynutím troch minút tretieho predĺženia súťažného
kola.
Upozornenie:
V prípade, že dôjde k predĺženiu súťažného kola o ďalšie tri minúty, súťažné kolo sa predĺži o tri
minúty spôsobom pripočítania troch minút ku zostávajúcemu času aktuálneho časového limitu,
čím nedôjde ku skráteniu základného časového limitu 30 minút a ani ku skráteniu zostávajúceho
času aktuálneho časového limitu.
Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať ceny, ktoré boli predmetom daného
súťažného kola.
Poradie uchádzačov bude určené výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný bude ten uchádzač,
ktorý v elektronickej aukcii zadal ako posledný najnižšiu cenu v EUR bez DPH za dodanie
požadovaného predmetu zákazky.
Po ukončení e-aukcie sa aukčná sieň uzatvorí a uchádzači sa prostredníctvom prihlasovacích
kľúčov nebudú môcť do e-aukčnej siene opätovne prihlásiť. Uchádzačom budú zaslané protokoly
z priebehu e-aukcie elektronickými prostriedkami.

Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie
technického pripojenia

1. Počítač musí byť pripojený k Internetu.
2. Vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia,
Mozilla Firefox 3.6 a vyššia.
Nutné je mať v prehliadači zapnuté cookies a javascript. Návod ako povoliť cookies
a javascript je vo výzve ku e-aukcii.
Doplňujúce informácie
1. V prípade technického problému - nemožnosti konania e-aukcie alebo počas konania e-aukcie z
dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete internet, vzniku objektívnych technických
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny) alebo inej
nepredpokladateľnej, objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo najneskôr do 72
hodín po pôvodne plánovanej e-aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle týchto
pravidiel. Za technický problém s e-aukciou sa nepovažuje neznalosť práce uchádzača so
systémom elektronických aukcií.
2. Porucha na strane uchádzača nie je dôvod na opakovanie elektronickej aukcie alebo kola
elektronickej aukcie.
3. Systém e-aukcií negarantuje zaevidovanie - akceptovanie ponuky zadanej v čase posledných
desiatich sekúnd súťažného kola e-aukcie. Dôvodom je rýchlosť internetového pripojenia
uchádzačov elektronickej aukcie ku serveru so systémom e-aukcií.
4. Uchádzači sú povinní v rámci elektronickej aukcie pri zadávaní nových cien aukčného kritéria
vychádzať zo zmeny jednotlivých jednotkových cien uvedených vo svojej cenovej ponuke
vypracovanej podľa časti B.1 týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ chce uvedenou
požiadavkou zabezpečiť transparentnosť a prehľadnosť pri zadávaní nových cien v rámci
elektronickej aukcie (logiku výpočtu novej ceny pri jednotlivých položkách a z toho vyplývajúcej
výslednej ceny) a zároveň sa tým vyhnúť špekulatívnemu zadávaniu ceny bez spätnej väzby na
jednotkovú cenu danej podpoložky.
5. Úspešný uchádzač bude povinný doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do 5 pracovných dní
odo dňa obdržania oznámenia o uspení v aukcii upravený záväzný rozpočet v súlade s
ukončenou e-aukciou v prípade zmeny ceny voči jeho písomnej ponuke predloženej v rámci
predkladania ponúk spolu so zmluvou. V prípade, že toto nepredloží, bude sa mať za to, že od
svojej ponuky dobrovoľne odstupuje, a zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa,
ako v prípade odstúpenia od ponuky.

PARAMETRE E-AUKCIE
Vzorec - pre výpočet hodnoty bodov jedného kritéria (menšia hodnota je lepšia):
Ide o vzorec pre jedno kritérium: Celková cena bez DPH (váha 100%).
Vzorec B - pre výpočet hodnoty bodov jedného kritéria (menšia hodnota je lepšia)

Vysvetlivky
Počet bodov získaných uchádzačom za kritérium x.
Aktuálne navrhovaná najnižšia hodnota za kritérium x ktorá je použitá
na výpočet bodov za kritérium x (najlepšia navrhovaná hodnota za
kritérium x zo všetkých účastníkov).
Aktuálne zadaná hodnota účastníka pre kritérium x, ktorá je použitá
na výpočet bodov za kritérium x.
Váha kritéria x.

Časť VI.
DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
31

DÔVERNOSŤ PROCESU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

31.1

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. 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 atď.).

31.2

Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.

31.3

Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku
ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k
plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní
dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti
zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik
alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez
predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

32 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
32.1 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 136
zákona o verejnom obstarávaní.
32.2. Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť dotknuté postupom kontrolovaného môže pred uzavretím zmluvy, alebo rámcovej dohody
podať námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. Podaniu námietok musí
predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VII.
PRIJATIE PONUKY
33
33.1.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
V prípade že víťazná ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, úspešnému
uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. Úspešný uchádzač
bude povinný doručiť verejnému obstarávateľovi v lehote do 5 dní odo dňa obdržania
oznámenia o uspení v e-aukcii upravený rozpis cien v súlade s ukončenou e-aukciou v
prípade zmeny ceny voči jeho písomnej ponuke predloženej v rámci predkladania
ponúk. V prílohe že tieto upravené ceny nepredloží, bude sa mať za to, že od svojej ponuky
dobrovoľne odstupuje, a zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ako v
prípade odstúpenia od ponuky. Následne bude vyzvaný na predloženie upravených cien
uchádzač ktorý sa umiestni na druhom mieste. Ostatným uchádzačom bude jednotlivo
zaslané oznámenie, že ich ponuka nebola prijatá/neuspela.

33.2. V prípade neprijateľnosti víťaznej ponuky verejným obstarávateľom z dôvodu zmien okolností
za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok podľa § 46 zákona o
verejnom obstarávaní, zruší verejný obstarávateľ túto súťaž ešte pred uzavretím zmluvy zo
strany verejného obstarávateľa.
33.3. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

34 UZAVRETIE ZMLUVY
34.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1
Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk
podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov po vykonaní
e-aukcie. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.

35 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
35.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
35.1.1. nedostal ani jednu ponuku;
35.1.2. ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač nepodal žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky
v lehote podľa § 138 ods. 3 Zákona;
35.1.3. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v týchto
súťažných podkladoch a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136
ods. 3 Zákona a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona;
35.1.4. jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.
35.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Jedným z takýchto dôvodov
je, ak ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, uvedenú v Oznámení.
35.3. Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého
postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný Predmet zákazky.

36

UZATVÁRANIE DODATKOV KU ZMLUVE

36.1 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 45 vtedy, ak by sa
jeho obsahom:
36.1.1. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
36.1.2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré
by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
36.1.3. menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača
spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je celková cena v EUR bez DPH.
Víťazom sa stane ten uchádzač, ktorého celková cena vzíde z elektronickej aukcii ako najnižšia.

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY
Nemenný vzor Zmluvy o dielo tvorí prílohu týchto súťažných podkladov. Uchádzač vyplní vynechané
časti okrem ceny, konečná cena vzíde z elektronickej aukcie.
Uchádzač pripojí k návrhu Zmluvy o dielo prílohy v zmysle textu Zmluvy o dielo.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Špecifikácia predmetu zákazky
Opis predmetu zákazky – logický celok:
Predmetom zákazky jee dodávka a montáž peletovacej linky.
Špecifikácie – minimálne parametre:
Výkon peletovacej linky
Priemer peletiek

1-1,5 t/hod
ø 6 mm

Rozsah a zdôvodnenie riešenia
Umiestnenie linky na výrobu peliet bude navrhnuté v budove výrobne kŕmnych zmesí. Na príjem
suroviny bude využívaný pôvodný sklad s posuvnou podlahou. Podjazdné expedičné zásobníky budú
slúžiť na expedíciu voľne ložených peliet na nákladné automobily.

Popis technického riešenia
Výrobná linka bude umiestnená po zdemontovaní stávajúcej výrobnej linky na kŕmne zmesi, do
priestorov výrobne. Vzhľadom k tomu, že vnútorná konštrukcia výrobnej budovy je z drevených trámov
a jednotlivé podlahy sú taktiež drevenej konštrukcie, nie je možné jednotlivé technologické zariadenia
ukladať na podlahy. Jednotlivé technologické zariadenia musia obsahovať vlastnú nosnú oceľová
konštrukciu.
Oceľová konštrukcia bude vyhotovená z bežných valcovaných profilov opatrená povrchovou úpravou,
1x základný náter a 2x vrchný syntetický náter. Zakladanie oceľovej konštrukcie bude na úrovni
±0,000, na pripravených betónových pätkách.

Technologický popis výroby podľa prevádzkových súborov ( PS )
PS – 01 príprava suroviny – pilina, štiepka
Pred výrobou peliet bude nutné zabezpečiť prípravu suroviny jej
-

rozdrvením na požadovanú frakciu a dopravením do zásobníka pred sušiarňou,

-

zabezpečením dopravy nerozdrvenej suroviny do zásobníka pred teplovzdušné spaľovacie
zariadenie ( kotol ), ktoré bude slúžiť na prípravu sušiaceho vzduchu pre sušenie.

Drvenie suroviny – do zariadenia na drvenie bude surovina dopravovaná korčekovým elevátorom
a šnekovým dopravníkom. Drvič bude na vpáde vybavený vibračným podavačom, magnetmi na
odstránenie kovových častíc a odkamiekovačom na odstránenie kameňov a hrubých nečistôt zo

suroviny. Rotor mlyna bude osadený kladivkami, ktoré budú drviť surovinu na rovnakú frakciu vhodnú
na sušenie (zrnitosť do 8 mm).
Dopravu suroviny - do zásobníka pred teplovzdušné spaľovacie zariadenie ( kotol ), ktoré bude slúžiť
na prípravu sušiaceho vzduchu pre sušenie bude zabezpečovať šnekový dopravník. Surovina bude do
zásobníka doplňovaná automaticky na základe snímača hladiny, ktorý bude súčasťou zásobníka.
Špecifikácia technologických zariadení:
číslo

názov

špecifikácie

príkon

PS-01 PRÍPRAVA SUROVINY
104

elevátor

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

105

šnekový dopravník

5 - 30 m³/hod

1,5

kW

106

vibračný podávač

súčasť drtiča

2,2

kW

107

magnety

súčasť drtiča

2,2

kW

108

odkamienkovač

súčasť drtiča

109

drvič pilín

do 3 t/hod (mokrá štiepka do 50 mm)

90,0

kW

112

šnekový dopravník - do zásobníka kotla

5 - 15 m³/hod

1,5

kW

114

oceľová konštrukcia

-

PS - 02 sušenie pilín
Požiadavky a minimálne parametre pre automatickú sušiacu linku:
-

kapacita linky 1,8 t / hod.

-

vlhkosť usušenej piliny 14%, vlhkosť piliny pred sušením max. 60%.

-

vybavenosť teplovzdušným spaľovacím zariadením s výkonom 1,8 MW

-

palivo pre vykurovanie - piliny alebo štiepka do frakcie 30 x 30 x 5 mm o vlhkosti max. 40%.

-

zásobník štiepky, pilín pre automatické dopĺňanie do spaľovacieho zariadenia

-

sušiaci bubon

-

hnacia kladka prepojená spojkou s variátorom a motorom pre pohon sušiaceho bubna

-

variátor umožňujúci plynulé znižovanie a zvyšovanie otáčok sušiaceho bubna na základe
výstupnej vlhkosti suroviny

-

čidlo výstupnej teploty prenašajúce údaje na displej pre automatické dávkovanie piliny na
sušenie do sušiaceho bubna

-

cyklón sušiny s ventilátorom umožňujúci vytvárať podtlak v sušiarni a zaisťovať tak posun
piliny k výstupu zo sušiaceho bubna

-

sacie potrubie ústiace do cyklónu sušiny, ktorým bude odsávaná sušina

-

tesniace ústrojenstvo

-

odprašovacia komora osadená komínom pre odvod vzdušniny

-

šnekový dopravník dopravujúci usušenú sušinu do šrotovníka

-

protipožiarné snímače

Špecifikácia technologických zariadení automatickej linky na sušenie:
Číslo

Názov

Špecifikácie

príkon

PS-02 SUŠENIE
201

transportné potrubie

sada, podľa parametrov dopravy

202

cyklón

ø1250

203

ventilátor

12 000 m³/hod

204

potrubie ventilátora

sada

205

tesniace ústrojenstvo

206

11,0

kW

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

šnekový dopravník

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

207

elevátor

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

208

šnekový dopravník

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

209

zásobnik suroviny

Šnekový, 5 - 30 m³/hod

3,0

kW

210

šnekový dopravník

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

211

tesniace ústrojenstvo

5 - 30 m³/hod

3,0

kW

212

teplovzdušný kotol

1,8 MW

16

kW

213

potrubie kotla

izolované

214

havarijní komín

215

ukludňovacia komora

súčasť kotla

216

zásobník kotla

súčasť kotla

217

sušiaci bubon

do 2 t/hod (suché piliny na výstupe)

-

kW

218

rám s pohonom

5,5

kW

219

cyklón sušiny

Ø 1900

-

kW

220

tesniace ústrojenstvo

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

221

ventilátor recirkulácie

12 000 m³/hod

30,0

kW

222

potrubie sania

-

kW

223

potrubie výtlaku

-

kW

224

meranie teploty

0,3

kW

225

šnekový dopravník

5 - 30 m³/hod

1,5

kW

226

elevátor

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

227

šrotovník pilín

Do 1,6 t/hod

37,0

kW

228

šnekový dopravník

5 - 30 m³/hod

2,2

kW

229

oceľová konštrukcia

-

kW

PS - 03 peletovanie
Požiadavky a minimálne parametre pre automatickú linku peletovania:
-

peletovací lis o výkone 1 - 1,5 t / hod.

-

priemer peliet Ø 6 mm

-

rozomletie suchej piliny v šrotovníku na frakciu 3 - 4 mm pre kvalitné granulovanie

-

šnekový dopravník

-

akumulačný zásobník umožňujúci naskladnenie upravenej piliny pred peletovaním a vybavený
zariadením proti tvorbe klenby v materiále, plynulo dávkovací pilinu do podávacieho šneku

-

podací šnek dopravujúci pilinu do kondicionéra,

-

kondicionér vybavený zariadením pre prípadné mikrodávkovanie vody

-

lisovacie rolne

-

elevátor

-

protiprúdový chladič pre ochladenie peliet na teplotu balenia

-

triedič peliet na oddelenie peliet od odrolu

-

zásobník peliet pred balením

Špecifikácia technologických zariadení automatickej linky na peletovanie:
Číslo

Názov

Špecifikácie

príkon

PS-03 PELETOVANIE
301

zásobník suroviny so vznosom

3,5 m³

5,5

kW

302

dávkovací šnek

1- 1,5 t/hod

2,2

kW

303

kondicionér

súčasť lisu

3,0

kW

304

Peletovací lis

1- 1,5 t/hod

132,0

kW

305

antivibračná doska pod lis

308

dávkovanie vody

-

kW

309

kladkostroj s pojazdom - ruční

310

klapka za lisom

-

kW

311

elevátor

3 t/hod

1,5

kW

312

tesniace ústrojenstvo

súčasť chladiče

0,55

kW

313

chladič protibežný

do 2 t/hod

0,75

kW

314

kompresor

13 m³/hod

2,2

kW

315

rozvod vzduchu, vr. pneuprvkov

-

kW

316

potrubie chladiča

ø 400

-

kW

317

cyklón chladiča

ø1250

-

kW

318

tesniace ústrojenstvo

2 t/hod

1,5

kW

319

ventilátor chladiča

2.000 Pa; 3.000 m3/h

5,5

kW

320

triedič na pelety

1,5 t/hod

0,75

kW

-

kW

2t

ocelová konštrukcia

PS - 04 aspirácia
Aspirácia bude zaisťovať kvalitné odsávanie prachu od jednotlivých skupín strojov.
Požiadavky a minimálne parametre pre odsávanie:

-

vybavenie musí zodpovedať súčasným platným smerniciam a technickým normám

-

vybavenosť signalizáciou teploty, signalizáciou prevádzky a poruchy, tlačidlami núdzového
zastavenia "STOP", deblokačnými skriňami pre miestne ručné ovládanie a rozvádzačmi pre
riadenie a ovládanie technológie.

Špecifikácia technologických zariadení:
Číslo

Názov

Špecifikácie

príkon

PS-04 ASPIRÁCIA
414

potrubie odsávania odrolu a prachu

ø 300

415

ventilátor odsávia odrolu a prachu

5.000 m3/h

416

cyklon

417

tesniace ústrojenstvo

418

ocelová konštrukcia

-

kW

5,5

kW

ø 900

-

kW

2 t/hod

1,5

kW

-

kW

PS - 05 balenia
Požiadavky a minimálne parametre pre balenie:
-

balička pre dávkovanie produktu do PE vriec po 15 kg, zvarí

-

tenzometrickou váhou pre plnenie Big - bagov do hmotnosti 1000kg.

-

ručná balička na maloobchodné balenie 3-5 kg

-

naskladňovanie do podjazdných zásobníkov umiestnených vedľa výrobnej budovy

Špecifikácia technologických zariadení :
Číslo

Názov

Špecifikácie

príkon

PS-05 BALENIE
501

elevátor

3 t/hod

502

rozdelovací prvok

ručný

503

pásový dopravník š=500

1 - 4 t/hod

504

váženie BIG - BAG

do 1000 kg

505

ručný

-

kW

pôvodný

-

kW

507

rozdelovací prvok
zásobník peliet - podjazdný,
zastrešený
dopravník peliet - do sila

2,2

kW

508

elevátor

2 - 8 t/hod

509

zásobník peliet

8 m3

510

hradítko 200 x 200

ruční

kW

511

dotriedenie peliet pred balením

pneumatický

kW

512

ručná balička

do 15 kg

3,0

kW

513

ovinovačka paliet

do 5 paliet/hod

1,5

kW

514

ocelová konštrukcia

-

kW

506

2 - 8 t/hod

1,1

kW

0,8

kW
kW

kW

515

rozdelovací prvok

ručný

516

dopravník peliet - do sila

517

-

kW

2 - 8 t/hod

2,2

kW

výpady pod RT - 7 ks

250 x 500

3,0

kW

518

šnekový dopravník - odrol

3 - 5 m3/h

1,5

kW

522

balička

3-5 kg

523

kladkostroj s pojazdom - elektrický

2t

1,3

kW

Obsluha a smennosť
Požiadavky a minimálne parametre pre obsluhu, údržbu a školenie:
-

zariadenia nevyžadujúce trvalú obsluhu, kontrola zariadení v rozsahu 1 až 3 krát denne,

-

zaškolenie obsluhy dodávateľom technológie.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena diela bude stanovená v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
1.1 Celková cena bude cena za predmet zákazky bez DPH ako celku, bude vyčíslená 20 %
sadzba DPH a cena za predmet zákazky s DPH v EUR.
Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď.,
ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických
a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
2. Pri zadávaní ceny sa pri tisícoch nesmú zadávať žiadne oddeľovacie znamienka.
3. Jednotkové ceny je potrebné uviesť v eurách na dve desatinné miesta
4. Cena za predmet plnenia predmetu zákazky v návrhu zmluvy musí byť totožná s cenou v ponuke
(príloha č. 1 týchto SP).
5. Prijaté ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou uchádzača do verejnej súťaže. Pokrývajú
všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela
v rozsahu podľa týchto SP.
6. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny v prípade, že časť predmetu zákazky sa na
podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zmluvné podmienky sú upravené v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov – Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka.

Príloha: 1xCD obsahujúce:
1. Súťažné podklady
2. Návrh na plnenie kritéria
3. Zmluva o dielo
4. Výkresová dokumentácia
V Dobšinej dňa 28.6.2013
Štatutárny zástupca: Michal Gajdoš, konateľ spoločnosti
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre VO:
Ing. Beáta Topoľská
Reg. číslo: P0662-668-2011

Podpis...................................

Príloha č. 1 Súťažných podkladov
VZOR FORMULÁRA

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Cena za dodanie predmetu zákazky
Názov zákazky:
Verejný obstarávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:

Peletovacia linka 1 – 1,5 t/hod – Huncovce
TATRAS, s.r.o.
Hnilecká 921, 049 25 Dobšiná
44773561
2022830326

Uchádzač - názov:

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

Sídlo uchádzača:

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

IČO:

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

Štatutárny zástupca:

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

e-mailova adresa:

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

Ponuková cena:
P.č.
1.

Názov
Peletovacia linka 1 – 1,5 t/hod
Huncovce

.........................................................
čitateľne celé meno a priezvisko
podpisujúceho za uchádzača

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

Cena bez DPH

20% DPH

v EUR
Cena s DPH

......................................................
podpis, príp. pečiatka

Príloha č. 2 Súťažných podkladov
NÁVRH ZMLUVY

Zmluva
na dielo uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZMLUVA O DIELO
I.

TATRAS, s. r. o.

sídlo:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
registrovaná:

Hnilecká 921, 049 25 Dobšiná
44773561
2022830326/SK2022830326
Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 31966/V
Michalom Gajdošom, konateľom

konajúca:

ako objednávateľ na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“)
a
II.

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

sídlo:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
registrovaná:

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

konajúca:

Obchodný register Okresného súdu ................
Oddiel: ......, Vložka č.: ...........
...........................................

ako zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len
„Zmluvné strany“ )
uzatvárajú zmluvu o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Zmluva“):
PREAMBULA
Objednávateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá má záujem na dodaní súboru
technologických zariadení na výrobu a expedíciu peliet: Peletovacia linka 1 -1,5 t/ hod
Huncovce.

Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania
disponuje všetkými nevyhnutnými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami,
potrebnými na zabezpečenie dodania technologických zariadení na výrobu a expedíciu peliet.
Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu po ukončenom procese verejného obstarávania.
Preto po zvážení vyššie uvedeného uzatvárajú Zmluvné strany túto Zmluvu
v nasledovnom znení:
Článok I
Východiskové podklady a údaje
1. Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzatvorenie
Zmluvy sú:
a) Súťažné podklady,
b) Objednávka,
c) Ponuka Zhotoviteľa – rozpočet.
Ponuka Zhotoviteľa - rozpočet v tlačenej aj elektronickej
prílohu k tejto Zmluve (ďalej len „Východiskové podklady“).
2. V prípade rozporov medzi uvedenými dokumentmi
dôležitosti také, v akom poradí sú vyššie uvedené (najdôležitejší
Zmluva je nadradená k týmto dokumentom.

tejto Zmluvy a účel tejto

podobe tvorí neoddeliteľnú
majú dokumenty poradie
dokument je pod písm. a).

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je technologická dodávka a realizácia (dodávka, montáž,
individuálne a komplexné skúšky, uvedenie linky do prevádzky, garančný test, zaškolenie
obsluhy a údržby, vrátane dodania technickej dokumentácie, certifikátov, osvedčení a
manuálov) zo strany Zhotoviteľa, pozostávajúca minimálne zo:

a) PS – 01 príprava suroviny – pilina, štiepka
b) PS - 02 sušenie pilín
c) PS - 03 peletovanie
d) PS - 04 aspirácia
e) PS - 05 balenie
(ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela.
2. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú všetky činnosti špecifikované v Zmluve
alebo jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje oproti zaplateniu zmluvnej ceny na vlastné náklady
vykonať všetky činnosti a dodať všetky potrebné materiály, zariadenia a dokumentáciu, ktoré
sú potrebné pre úspešné ukončenie Diela, bez ohľadu na to, či sú tieto činnosti a
dokumentácia konkrétne špecifikované a ocenené v tejto Zmluve alebo nie.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a je schopný predmet
Zmluvy realizovať v kvalite, cene a termínoch dohodnutých v Zmluve.
Článok III
Čas a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodaniu Diela v termíne do: ...............
2. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočniť plnenie uvedené v článku 2 pred dohodnutým
termínom so súhlasom Objednávateľa.

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo pri podstatnom neplnení termínu uzatvoriť
zmluvu o dielo s ďalším zhotoviteľom za účelom dosiahnutia plnenia predmetu Diela. Zvýšené
náklady z takéhoto postupu znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
4. Za podstatné neplnenie termínu sa považuje meškanie viac ako 14 kalendárnych
dní voči termínu dodania.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Diela zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
0,5 % z celkovej ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania.
6. Miestom plnenia je: Mlynská 89, 059 92 Huncovce.
Článok IV
Povinnosti Zmluvných strán
1. Objednávateľ k termínu začatia prác zabezpečí odovzdanie miesta plnenia.
2. Objednávateľ pred termínom začatia prác stanoví podmienky pre výkon prác za
prítomnosti Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ k termínu začatia prác umožní napojenie na zdroj elektrickej energie,
prípadne iných dohodnutých energií a plnení, pričom však náklady použitých energií a plnení
znáša Zhotoviteľ až do odovzdania a prevzatia Diela.
4. V prípade nejasností sa Zhotoviteľ môže obrátiť na Objednávateľa a Objednávateľ sa
zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi vysvetlenie v lehote 3 pracovných dní od ich predloženia.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručené časti Diela prevziať od dopravcu a uložiť ich na
vhodnom mieste až do doby zahájenia montáže Diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť:
a) zaškolenie
pracovníkov
zúčastnených
na
montážnych
prácach
z bezpečnostných a protipožiarnych predpisov,
b) potrebný počet pracovníkov pre pomocné montážne práce,
c) manipulačnú, zdvíhaciu a inú techniku,
d) uzamykateľné priestory pre svojich pracovníkov pre uloženie náradia
a techniky,
e) šatne, sprchy a sociálne zariadenia pre svojich pracovníkov,
f) pitnú vodu pre svojich pracovníkov.
7. V prípade potreby sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú
súčinnosť pri zabezpečovaní potrieb podľa bodu 6 tohto článku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo splňujúce požiadavky Východiskových podkladov,
dohodnutých technických podmienok, príslušných noriem a právnych predpisov, platným v
čase realizácie dodávok a montáží.
Článok V
Cena
1. Zmluvná cena za vykonané Dielo bola stanovená procesom a výsledkami procesu
verejného
obstarávania
vo
výške:...............................
€
bez
DPH
(slovom:
..............................). K cene bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov
v čase fakturácie.
2. Zmluvná cena je cenou pevnou a nemennou. V cene uvedenej v bode 1. tohto
článku sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na plnenie predmetu tejto Zmluvy
alebo v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, vrátane organizačných nákladov
Zhotoviteľa.
3. S poukazom na vyhlásenie Zhotoviteľa v zmysle čl. II bod 3 Zmluvy, v prípade, ak
vznikne potreba výkonu prác naviac, náklady na výkon týchto prác znáša Zhotoviteľ.

Článok VI
Platobné podmienky
1. Objednávateľ uhradí cenu za vykonané Dielo dohodnutú podľa tejto Zmluvy na
základe dvoch čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených do sídla
Objednávateľa. Prvá faktúra bude vystavená na 50 % z celkovej ceny Diela a uhradená
Objednávateľom po dodaní všetkých technologických zariadení na miesto plnenia a podpísaní
dodacieho listu, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie všetkých technologických zariadení na
miesto
plnenia.
Druhá
faktúra
vystavená
na
50
%
z celkovej
ceny
Diela
bude Objednávateľom uhradená po dodaní Diela. Splatnosť prvej faktúry je 30 dní od dátumu
podpisu dodacieho listu a splatnosť druhej faktúry je 30 dní od dátumu dodania Diela.
2. Jednotlivé faktúry budú vystavené v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom
znení a budú obsahovať minimálne tieto údaje:
a) obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo Objednávateľa a Zhotoviteľa, meno
a priezvisko zástupcu Zhotoviteľa a jeho podpis,
b) číslo faktúry,
c) dátum zdaniteľného plnenia,
d) deň vystavenia, príp. odoslania a deň splatnosti faktúry,
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má zaplatiť,
f) fakturovanú sumu v zložení suma bez DPH, sadzbu a výšku DPH a sumu s DPH
v EUR,
g) označenie predmetu,
h) pečiatka a podpis zástupcu zhotoviteľa.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom
bode tohto článku, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry Objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude
obidvoma Zmluvnými stranami potvrdený a podpísaný dodací list, resp. dodacie listy, ktorým
Objednávateľ potvrdí dodanie všetkých technologických zariadení na miesto plnenia.
Podkladom k druhej faktúre bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VII tejto
Zmluvy.
Článok VII
Splnenie predmetu Diela a funkčné skúšky
1. Povinnosť Zhotoviteľa dodať Dielo je splnená protokolárnym odovzdaním
a prevzatím Diela po úspešnom vykonaní komplexných skúšok, odovzdaní všetkej projektovej
dokumentácie podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi, a to po úspešných funkčných skúškach
v trvaní 5 pracovných dní a úspešnom garančnom teste v trvaní 48 hodín nepretržitého
chodu, ktoré preukážu, že zariadenie je prevádzkyschopné, spolu s odovzdaním sprievodnej
technickej dokumentácie a po zaškolení pracovníkov Objednávateľa v trvaní 5 pracovných dní.
2. Povinnosť Objednávateľa odobrať Dielo je splnená zápisom o odovzdaní a prevzatí
Diela podpísaným oboma Zmluvnými stranami
3. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, kým nebudú úspešne ukončené
komplexné skúšky/test funkčnosti. V prípade neúspešných skúšok je Zhotoviteľ povinný na
vlastné náklady opravovať Dielo (a to i opakovane), až kým nebudú komplexné skúšky/test
funkčnosti úspešne vykonané.
Článok VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela
1. Odovzdanie a prevzatie Diela potvrdia strany písomne formou zápisu o odovzdaní
a prevzatí Diela medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, podpísaným oboma Zmluvnými
stranami, podľa predmetu plnenia Zmluvy, čím sa bude Dielo považovať za splnené.
K prevzatiu diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa 7 dní vopred. Výzvu Zhotoviteľ písomne
potvrdí 5 dní vopred.
2. V Zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené predovšetkým tieto
skutočnosti:
a) názov Diela,
b) dátum zahájenia a ukončenia preberacieho konania,
c) osoby, medzi ktorými sa uskutočňuje odovzdanie a prevzatie,
d) stručný popis prác súvisiacich s nábehom,
e) súpis vád a nedorobkov neovplyvňujúcich funkčnú schopnosť zariadenia
s termínmi ich odstránenia,
f) podpisy Zmluvných strán,
g) vykonanie požadovaných skúšok.
Článok IX
Prechod nebezpečenstva škody a vlastnícke právo
1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, pokiaľ nepreukáže,
že škoda bola spôsobená Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný chrániť zhotovované Dielo
pred poškodením, stratou a krádežou až do jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, že v
čase vzniku škody na diele nie je možné ihneď určiť zodpovednosť konkrétneho
subjektu, zaväzuje sa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady škodu na Diele
odstrániť, uviesť Dielo do pôvodného stavu a pokračovať v realizácii Diela tak, aby nebol
ohrozený dohodnutý termín plnenia. V prípade, že sa následne preukáže, že zodpovednosť za
škodu nesie Objednávateľ, je tento povinný preukázanú škodu uhradiť Zhotoviteľovi.
2. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa úhradou celej výšky ceny
Diela po dodaní Diela.
Článok X
Záruky a reklamácie
1. Objednávateľ je povinný vady dodávky alebo montáže reklamovať bez zbytočného
odkladu, keď ich zistil. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť do sídla Objednávateľa alebo na iné
dohodnuté miesto najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni obdržania reklamácie, za
účelom odbornej obhliadky a dohodnutia termínu, spôsobu odstránenia reklamovaných vád
dodávky, resp. vykonania iných opatrení.
2. O dohodnutých opatreniach a dohodnutých termínoch odstránenia vád Zmluvné
strany spíšu protokol, pričom Zhotoviteľ odstráni vady v dohodnutom, inak v najkratšom
možnom termíne. Ak je vada zrejmá a Zhotoviteľ odmietne bezdôvodne podpísať protokol
o vadách, alebo ak tento protokol podpíše, avšak nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej
lehote, alebo ich neodstráni v dohodnutom, resp. v najkratšom možnom termíne,
Objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť u tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nebude na výzvu reagovať a nedostaví sa na prerokovanie
vád dodávky, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu takto:
a) za omeškanie do 72 hodín vo výške 100 € za každý deň omeškania,
b) za meškanie viac ako 72 hodín vo výške 300 € za každý deň omeškania,

c) v prípade nedodržania termínu odstránenia vady dodávky v dohodnutom
termíne, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 600 €, za
každý deň omeškania s odstraňovaním vady.
4. Predmet zmluvy má vady, ak nezodpovedá požiadavkám tejto Zmluvy,
Východiskovým podkladom, príslušným Slovenským technickým normám (STN) a záväzným
predpisom a nedosiahne projektované parametre.
5. Zhotoviteľ poskytuje záruku na projektovú dokumentáciu, dodávky a montážne
práce 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného
odovzdania Diela Objednávateľovi.
6. V rámci záručnej doby zodpovedá Zhotoviteľ za kvalitu projektovej dokumentácie,
vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorá musí zodpovedať tejto Zmluve,
dohodnutým technickým podmienkam a príslušným normám a právnym predpisom, platným v
čase realizácie dodávok a montáží. Za škody spôsobené v priebehu realizácie na predmete
plnenia zodpovedá Zhotoviteľ.
Článok XI
Vyššia moc
1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie
povinností daných touto Zmluvou v prípade (a v tomto rozsahu), kedy toto neplnenie bolo
výsledkom nejakej udalosti alebo okolnosti spôsobenej vyššou mocou podľa § 374
Obchodného zákonníka. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla len v dobe,
kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
ekonomických pomerov.
2. Pre účely tohto článku znamená „vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú
udalosť mimo kontrolu zmluvnej strany, ktorá sa na ňu dovoláva, ktorú nemohla predvídať pri
uzavretí tejto Zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Také
udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého
rozsahu, záplavy, dopravné embargá, generálne štrajky a štrajky celého priemyselného
odvetvia.
3. O vzniku situácie vyššej moci a jej príčinách upovedomí zmluvná strana
dovolávajúca sa na vyššiu moc neodkladne, najneskôr však do 24 hodín od dňa, kedy sa o jej
vzniku dozvedela, druhú zmluvnú stranu. Rovnakým spôsobom bude druhá zmluvná strana
informovaná o tom, že okolnosti vyššej moci pominuli. Na požiadanie predloží zmluvná strana
dovolávajúca sa na vyššiu moc druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto
skutočnosti.
4. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 20 kalendárnych dní od vyskytnutia
sa vyššej moci, zmluvná strana dovolávajúca sa na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú
stranu o úpravu tejto zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde
k dohode, má právo strana dovolávajúca sa na vyššiu moc odstúpiť od Zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oboznámenia.
Článok XII
Vznik a zánik zmluvného vzťahu
1. Zmluvný vzťah v zmysle ustanovení tejto Zmluvy vzniká súhlasným vyjadrením s
obsahom tejto Zmluvy a jej deklarovaním podpismi Zmluvných strán na tejto Zmluve.
2. Zmluvný vzťah zaniká dohodou Zmluvných strán.
3. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ako pri podstatnom
porušení Zmluvy, pričom Zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu Zhotoviteľovi,
a to bez akejkoľvek povinnosti na náhradu škody, ak:

a) je zrejmé, pred uplynutím termínu na odovzdanie diela, podľa tejto Zmluvy, že
by Zhotoviteľ splnil svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy s veľkým
omeškaním a Objednávateľ nemá záujem na plnení s takýmto omeškaním,
b) Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok v lehote určenej v Zmluve a Objednávateľ
ďalej nemá záujem prijať oneskorené plnenie, alebo Zhotoviteľ nesplnil svoj
záväzok ani v dodatočnej lehote dohodnutej s Objednávateľom,
c) Zhotoviteľ opakovane alebo závažne poruší svoje zmluvné povinnosti uvedené
v Zmluve.
4. V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany vzájomne vyrovnajú všetky
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy, a to do 15
pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
5. Odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa nie je dotknuté jeho právo na
uplatnenie si svojich nárokov vyplývajúcich z porušenia tejto Zmluvy, vrátane jeho oprávnenia
na náhradu prípadnej škody.
6. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa doručuje Zhotoviteľovi doporučeným listom
s doručenkou, na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri, ak nebola preukázateľným
spôsobom Objednávateľovi oznámená iná adresa na doručovanie.
Článok XIII
Výmena informácií
1. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje oznámiť druhej zmluvnej strane všetky
údaje a informácie potrebné na uplatnenie všetkých práv vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. Pre potreby komunikácie udáva Objednávateľ nasledovné údaje:
adresa: ..................................
zodpovedná osoba: ..................
tel.: +421...............................
e-mail: ..........@.....................
3. Pre potreby komunikácie udáva Zhotoviteľ nasledovné údaje:
adresa ..................................
zodpovedná osoba: .................
tel.: +421..............................
e-mail: ...............@...............
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa Zmluvy sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím
túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu,
považuje sa takáto zásielka za doručenú po troch dňoch od vrátenia takejto zásielky jej
adresátovi za doručenú. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak príjemca výpovede zásielku
v odbernej lehote nevyzdvihne alebo jej prevzatie zmarí; v tomto prípade sa zásielka sa
považuje po troch dňoch od vrátenia takto nedoručenej zásielky adresátovi za doručenú. Pre
doručovanie je rozhodné sídlo Zmluvných strán zapísané v obchodnom registri.
5. V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v bode 2. a 3. tohto článku sa
príslušná zmluvná strana zaväzuje bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu.
Čl. XIV
Ďalšie dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach

potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa poskytnúť
týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Čl. XV
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva a jej jednotlivé ustanovenia môžu byť menené len na základe
slobodnej vôle oboch Zmluvných strán, vo forme písomného dodatku k Zmluve, podpísaného
oboma Zmluvnými stranami. Pre platnosť dodatkov k tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda
o celom obsahu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného
rozpočtu Diela vo formáte MS Excel ako prílohu k tejto zmluve, ako aj každú zmenu tohto
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
2. Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo
neskôr, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na konvalidáciu neplatného ustanovenia tejto Zmluvy, a ak
taká konvalidácia nebude možná, Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie
takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a povahou čo najviac približuje účelu, ktorý
chceli Zmluvné strany dosiahnuť neplatným ustanovením tejto Zmluvy.
3. Sporné a inak Zmluvou neupravené práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia
Obchodným zákonníkom a všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť a vykladať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy v
dobrej viere s cieľom ich plnenia samotného účelu Zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranne akékoľvek pohľadávky voči
Zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 prináležia Objednávateľovi
a 1 Zhotoviteľovi.
7. Táto Zmluva bola uzatvorená a podpísaná slobodne, vážne, bez omylu a v dobrej
viere v Zmluvné strany a ich spôsobilosť na uzavretie tejto Zmluvy. Táto Zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si
Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, sú spôsobilé k jej podpisu a plneniu jej ustanovení, a
že ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená. Podpisom na poslednej strane tejto Zmluvy
vyjadrujú súhlas s jej znením a obsahom. Súčasne sa Zmluvné strany zaväzujú ku
korektnému plneniu ustanovení tejto Zmluvy.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akýkoľvek prípadný konflikt, ktorý by vznikol pri
výkone práv a plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vzájomnou dohodou; v prípade
ak sa vzájomná dohoda nedosiahne sa Zmluvné strany v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č.
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky
spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane
všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto
Zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní.
Tieto spory bude výlučne rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so
sídlom v Trnave na ulici Hlavná 31, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 42 157 889,
podľa ZRK a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS. Účastníci sa v
zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1
písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania).

9. Táto zmluva je uzatvorená jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda
účinnosť po splnení jednej z odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
a) Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že môže začať s technologickou
dodávkou a realizáciou Diela, a v prípade, že sa tak nestane,
b) najneskôr dňom uzatvorenia platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci,
v ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra, a
príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho ŽoNFP
predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-111SP-1201.
10. V prípade, ak by sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie
vyhlásilo, môže Objednávateľ zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle ust. § 46
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, pričom následne Objednávateľ vyhlási verejné obstarávanie na
predmet Zmluvy opätovne.

V ................... dňa ..........20..

Objednávateľ:

Michal Gajdoš
konateľ
TATRAS, s.r.o.

Zhotoviteľ:

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

Prílohy:
1. Objednávka Objednávateľa
2. Ponuka Zhotoviteľa – Rozpočet v tlačenej podobe
3. Ponuka Zhotoviteľa – Rozpočet v elektronickej podobe v MS Excel na CD/DVD

