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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Adresa sídla:
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Krajina:
Slovenská republika
Právna forma:
Rozpočtová organizácia
IČO:
42499500
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:
Kristína Juhászová, PaedDr. Kornélia Černá
telefón
+421248273342/3368,
fax
+421243413326,
e-mail:
kristina.juhaszova@financnasprava.sk,
kornelia.cerna@financnasprava.sk
Doručovanie písomností poštou:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania
a nákupu.
Doručovanie písomností osobne:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania
a nákupu.

2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov zákazky: Odborné skúšky a odborné prehliadky (revízie) systémov zabezpečujúcich objekty
finančnej správy
Predmetom zákazky bude pravidelný a nepravidelný servis zariadení v objektoch finančnej správy uvedených
v prílohe č. 1, pričom pravidelný servis bude vykonávaný ako odborné škúšky a odborné prehliadky (revízie)
bezpečnostných systémov, a to:
• elektrických zabezpečovacích systémov (ďalej len „ EZS“) v súlade s normou STN EN 50 130 (33 4590), TNI 33
4591, STN 50 131, STN 33 1500 a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi,
• systémov priemyselnej televízie (ďalej len „PTV“) v súlade s normou STN EN 50 132 (33 4592), STN 33 1500
a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi,
• systémov kontroly vstupu (ďalej len „ SKV“) v súlade s normou STN EN 50 130 (33 4590), STN 33 1500
a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi.
Nepravidelný servis bude vykonávaný ako pozáručné opravy EZS, PTV, SKV a audio a videovrátnikov (ďalej len
„AaVV“) v súlade s normou STN 33 1500, podľa okamžitých potrieb obstarávateľa v prípade poruchy zariadenia
v objektoch finančnej správy uvedených v prílohe,
2.2 Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladané množstvo:
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 350.000,00 € bez DPH
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 50610000-4 – služby na opravu a údržbu bezpečnostných zariadení
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2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU
ZÁKAZKY.
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4
VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené,
sa neprihliada.
5

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto dodania predmetu zákazky: Uvedené v prílohe súťažných podkladov
NUTS kód: SK01

6 TRVANIE RÁMCOVEJ DOHODY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o servisnej činnosti podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanoveniami
§ 11 a § 64 zákona o verejnom obstarávaní s jedným uchádzačom.
6.2 Trvanie zmluvy o servisnej činnosti: 36 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu.
6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.3
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, vrátane časti súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU
ZÁKAZKY a časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.
7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry
je 30 dní odo dňa jej doručenia.
7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do .............................. .
8.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo strany záujemcov/uchádzačov
alebo z iných vážnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
9 ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ
9.1 Záujemca podľa § 13 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto
osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť
vo verejnom obstarávaní.
9.2 Uchádzač podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto
osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku.
9.3 Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia
ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny, ak ponuka
skupiny dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia dodržania
zmluvných podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody a jej riadneho plnenia.
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10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI
10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo
k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Oznámenie,
odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi
sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom, doručením písomnosti osobne,
faxom, elektronicky (e-mailom), telefonicky alebo ich kombináciou.
10.2 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením
o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu
s odôvodnením sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty alebo osobným doručením.
10.3 V prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená na adresu verejného
obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným doručením.
10.4 Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bodoch 10.2 a 10.3 sa bude uskutočňovať poštou, faxom,
e-mailom. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača.
10.5 Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od 8.30 h. do 14.30 h. iba v prípade overenia
doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa.
10.6 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk.
11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie
verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
11.2 O vysvetlenie môže záujemca požiadať spôsobom podľa bodu 10. priamo kontaktnú osobu verejného
obstarávateľa podľa bodu 1.
11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme
najneskôr do .......................... .
11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk.
12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej
republiky, t. j. 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 preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách.
14.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.
15
ZÁBEZPEKA
15.1 Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 15 000,00 EUR (pätnásťtisíc eur), alebo
ekvivalent v inej mene. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača.
15.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:
Súťažné podklady
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15.3

15.2.1 zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke,
15.2.2 poskytnutie bankovej záruky za uchádzača (ďalej len „banková záruka“).
Podmienky zloženia zábezpeky:
15.3.1 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.1 musia byť zložené prevodným príkazom na účet
verejného obstarávateľa v Štátnej pokladnici, číslo účtu 7000437933/8180, konštantný symbol 0558,
variabilný symbol 2012553536, špecifický symbol (IČO uchádzača), SWIFT: SUBASKBX, IBAN:
SK4181800000007000437933 najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Účet v Štátnej
pokladnici nie je úročený.
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa v banke najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení zábezpeky – kópiu dokladu o prevode finančných
prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke.
15.3.2

Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník. Uchádzač predloží písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, v ktorom banka písomne
vyhlási, že uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky zábezpeky
podľa bodu 15.1. v prípade, ak dlžník (uchádzač) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.
Doba platnosti bankovej záruky musí byť v záručnej listine obmedzená minimálne do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade predĺženia lehoty viazanosti
ponúk banka predĺži platnosť bankovej záruky na základe žiadosti dlžníka (uchádzača) o predĺženú
lehotu viazanosti ponúk. Ďalej musí byť v bankovej záruke uvedené, že pred uvedeným dátumom
platnosti, resp. predĺženým termínom platnosti môže byť platnosť tejto bankovej záruky ukončená
v prípade, že sa veriteľ vzdá akéhokoľvek nároku z bankovej záruky a uvedenú bankovú záruku
považuje za bezpredmetnú a ukončenú. Taktiež musí byť v bankovej záruke uvedené, že banková
záruka nemôže byť postúpená na tretiu osobu a platí len pre veriteľa.
Banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej
banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Ak bankovú záruku vystaví zahraničná
banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, záručná listina musí byť predložená v pôvodnom
jazyku a súčasne musí byť preložená do štátneho jazyka okrem záručnej listiny vystavenej v českom
jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje úradný preklad záručnej listiny. V prípade, ak bankovú záruku
vystaví zahraničná banka so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a banková záruka bude
vystavená ako originál v slovenskom jazyku, za pôvodný jazyk v tomto prípade sa považuje ten jazyk,
v ktorom bol vydaný originál dokladu.
Uchádzač v ponuke predloží originál bankovej záruky. V prípade, ak bude v bankovej záruke uvedená
požiadavka banky na vrátenie predloženého originálu bankovej záruky, uchádzač zároveň predloží
v ponuke aj úradne osvedčenú kópiu bankovej záruky, ktorá zostane súčasťou dokumentácie
verejného obstarávateľa. V takomto prípade uchádzač predloží originál bankovej záruky tak, aby bol
tento doklad odoberateľný (napr. v euro obale), t. j. nezviazaný pevne v ponuke. Ak uchádzač túto
požiadavku verejného obstarávateľa nesplní, verejný obstarávateľ požiadavku na vrátenie originálu
bankovej záruky nebude akceptovať.

15.4

Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uzavretí rámcovej dohody najneskôr do siedmich dní
od uzavretia rámcovej dohody:
15.4.1 vrátenie zložených finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku - finančné prostriedky zložené na účte verejného
obstarávateľa v Štátnej pokladnici, bez úrokov, nakoľko účet verejného obstarávateľa v Štátnej
pokladnici nie je úročený.
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15.4.2

15.5

15.6
15.7
15.8
15.9

uvoľnenie bankovej záruky
Banková záruka zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená (vrátane predĺženia lehoty
viazanosti ponúk). Pred uvedeným dátumom platnosti, resp. predĺženým termínom platnosti bankovej
záruky verejný obstarávateľ môže využiť ustanovenie bankovej záruky, že sa a ko veriteľ vzdá
akéhokoľvek nároku z bankovej záruky a uvedenú bankovú záruku bude považovať za bezpredmetnú
a ukončenú.

Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní
postupom podľa bodu 15.4, ak:
15.5.1
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil
z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
15.5.2
vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačom
postupom podľa bodu 15.4.
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 15.2.
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote
viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehote viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 8 nepredloží doklady
v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré
sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.
V prípade, že uchádzač predložil zábezpeku spôsobom bankovej záruky, verejný obstarávateľ využije
ustanovenie bankovej záruky, že banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača)
do výšky zábezpeky podľa bodu 15.1 v prípade, ak dlžník (uchádzač) odstúpi od svojej ponuky v lehote
viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehote viazanosti ponúk.

16
VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY
16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
16.2 Ponuka predložená uchádzačom – časť „Ostatné“ obsahuje najmä:
16.2.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov):
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov
štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú
osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
16.2.2 vyhlásenie uchádzača podľa vzoru priloženého k tejto časti súťažných podkladov,
16.2.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti
súťažných podkladov A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV,
16.2.4 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh rámcovej dohody vrátane príloh v jednom
vyhotovení) podľa časti súťažných podkladov B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY,
16.2.5 doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 15.
16.3 Ponuka, predložená uchádzačom – časť „Kritériá“ obsahuje najmä:
16.3.1 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťažnných podkladov A.3 KRITÉRIÁ NA
VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
16.4 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke - časti „Ostatné“ boli zoradené podľa bodu 16.2 a doklady
a dokumenty v ponuke – v časti „Kritériá“ boli zoradené podľa bodu 16.3 a aby všetky strany ponuky v oboch
častiach boli pevne zviazané a očíslované.
Súťažné podklady

Bratislava, jún 2013

7/28

VEREJNÁ SÚŤAŽ
Číslo spisu 2013/39701
ODBORNÉ SKÚŠKY A ODBORNÉ PREHLIADKY (REVÍZIE) SYSTÉMOV ZABEZPEČUJÚCICH OBJEKTY FINANČNEJ SPRÁVY

16.5

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

17
PREDLOŽENIE PONUKY
17.1 Uchádzač predkladá ponuku (časť „Ostatné“ aj časť „Kritériá“) v listinnej podobe prostredníctvom poštovej
prepravy alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 18.1 v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 18.2.
17.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje okrem predloženia ponuky v origináli v listinnej podobe aj predloženie kópie
ponuky v elektronickej podobe na elektronickom nosiči (napr. CD, DVD). Kópia ponuky predložená v elektronickej
podobe podľa predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí rámcovej dohody
s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky 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 platnými právnymi predpismi.
17.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodržanie lehoty
na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.
17.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum,
čas a miesto prevzatia ponuky.
17.5 Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 17.1 spolu v uzavretom obale. Na obale uvedie:
17.5.1 názov a adresu verejného obstarávateľa,
17.5.2 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny
dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny dodávateľov,
17.5.3 označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo súťaže „Odborné škúšky a odborné prehliadky“.
17.6 Uchádzač môže 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
MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
18.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť nasledovne:
Doručovanie poštou:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho
obstarávania a nákupu
Doručovanie osobne:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho
obstarávania a nákupu.
18.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa ................... o ............. hod..
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
18.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú,
zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
19 OTVÁRANIE PONÚK
19.1 Otváranie ponúk – časti „Ostatné“ sa uskutoční dňa ....................... o ................ hod. na adrese Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava, odbor centrálneho obstarávania a nákupu.
19.2 Otváranie ponúk – časti „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.
19.3 Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia
elektronickej aukcie neverejné (len za účasti komisie) a uchádzačom bude v súlade s ustanovením § 41 ods. 5
zaslaná zápisnica.
Súťažné podklady
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20 DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených
ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce
sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.
20.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepoužijú bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
20.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ak by ich poskytnutie bolo
v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb,
alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.
21

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
21.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.
21.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
21.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili
zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.
21.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do:
21.4.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
21.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
21.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:
21.5.1 nesplnil podmienky účasti,
21.5.2 predložil neplatné doklady,
21.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 21.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote alebo
21.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
21.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže
byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
21.7 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a
obstarávateľom.

22 VYHODNOTENIE PONÚK
22.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky
účasti, z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré
nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v súťažných podkladoch. Komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil
zábezpeku podľa určených podmienok.
Súťažné podklady
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22.2 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
22.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia musí písomne
požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí
dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
22.3.1 hospodárnosti výrobných postupov,
22.3.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii
na uskutočnenie stavebných prác,
22.3.3 osobitosti stavebných prác navrhovaných uchádzačom,
22.3.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na mieste
uskutočnenia stavebných prác,
22.3.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
22.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2 alebo odôvodnenie
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení
mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač:
22.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 22.2 v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
22.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.2,
22.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 22.3,
22.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia
mimoriadne nízkej ponuky alebo
22.4.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 22.3.
22.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej
lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym
predpisom, inak komisia vylúči ponuku.
22.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením:
22.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným
obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
22.6.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
22.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A.3 KRITÉRIÁ
NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
23
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
23.1 V prípade ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukáže čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa
bodov 22.1 až 22.8.
23.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok
účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
23.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní
všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a
súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému
uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
Súťažné podklady
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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). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ
23.4 Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk v súlade s § 140 zákona
o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky.
24
UZAVRETIE ZMLUVY O SERVISNEJ ČINNOSTI
24.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o servisnej činnosti s úspešným uchádzačom v zmysle § 45 zákona
o verejnom obstarávaní v lehote viazanosti ponúk.
24.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
25
ĎALŠIE INFORMÁCIE
25.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase
od 8.30 h. do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
25.2 Po prevzatí súťažných podkladov môže záujemca elektronickou formou (e-mailom) požiadať o zaslanie návrhu
rámcovej dohody a formulárov potrebných k predloženiu ponuky elektronickou formou (e-mailom).
25.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov,
najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
25.4 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Súťažné podklady

Bratislava, jún 2013
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA – VZOR
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Odborné skúšky a odborné
prehliadky (revízie) systémov zabezpečujúcich objekty finančnej správy“, ktoré určil verejný obstarávateľ
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní dávame písomný súhlas k tomu, aby
kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. r) zákona o verejnom obstarávaní.
Iba pre skupinu dodávateľov
6. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ............... (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky,
vytvoríme pred uzatvorením rámcovej dohody niektorú z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny z dôvodu
zabezpečenia dodržania zmluvných podmienok uvedených v návrhu rámcovej dohody a jej riadneho plnenia.
7. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocenstvo
................................................................. ,
(obchodné meno, sídlo/miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov )

na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu
dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejnej súťaže na predmet zákazky „Odborné skúšky a odborné
prehliadky (revízie) systémov zabezpečujúcich objekty finančnej správy“.
Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého
člena skupiny dodávateľov)

Súťažné podklady

Bratislava, jún 2013
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to:
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní, že 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 a že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b)
zákona o verejnom obstarávaní),
1.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona
o verejnom obstarávaní),
1.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2
písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
(§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní),
1.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní),
1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa
§ 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, alebo poskytovať službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).
1.6 čestným vyhlásením preukazujúcicm, že 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
2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou
osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. b 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.
Podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že nebolo mu v predchádzajúcich
troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
uchádzač nepreukazuje; dôkazné bremeno je na strane verejného obstarávateľa.

Súťažné podklady
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Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať
vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku,
t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka,
t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena 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.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
2
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1 podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v predmete zákazky za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné údaje v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Záujemca
predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky a čestné
vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu o výške obratu dosiahnutého v stavenej činnosti za
požadované obdobie. Súčasťou predložených výkazov musí byť osvedčenie daňového úradu podľa § 23 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny súhrnný obrat v predmete zákazky vo výške 1 000 000,00 EUR
za posledné tri hospodárske roky, t. j. roky 2010 - 2012.
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť
uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Z hľadiska dodržiavania
základných princípov vo verejnom obstarávaní obstarávateľ stanovil podmienky splniteľné a nediskriminačné a vzťahujú
sa na zadávanú zákazku, to znamená že verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti primerane k predmetu zákazky.
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní možno finančné a ekonomické postavenie preukázať
prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac
za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Vzhľadom na uvedené pri určení minimálnej úrovne finančného a ekonomického postavenia (celkový obrat, resp.
dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka) vzal do úvahy najmä zložitosť a rozsah predmetu plnenia,
vrátane podmienok jeho uskutočnenia.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Súťažné podklady
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3
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri
roky
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 alebo záujemcu o ich dodaní,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
1. Týmto spôsobom uchádzač preukáže poskytovanie pozáručného servisu prvkov technickej bezpečnosti za
posledné tri roky (2010, 2011, 2012) pre minimálne 1 (jedného) odberateľa, ktorý prevádzkuje a uchádzač mu
poskytoval servis pre viac ako 40 pracovísk/pobočiek v minimálne 20 rôznych mestách/obciach.
2. Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 3 (troch) zákaziek/zmlúv rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 (tri) roky (2010, 2011, 2012). Za zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru verejný obstarávateľ považuje záručný, pozáručný servis prvkov
technickej bezpečnosti. Zmluvná cena každej zrealizovanej zákazky/zmluvy musí byť minimálne 100 000,00
EUR bez DPH
Uchádzač predloží celkovo 4 (štyri) potvrdenia odberateľov.
Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu poskytnutých služieb v predchádzajúcom období, ako jednej z
podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä
preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným
obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru požadovaných služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Požiadavka na preukázanie realizácie minimálne 3 (troch) zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky vyplýva zo skutočnosti, že predmetom zákazky je práve poskytovanie pozáručného servisu
prvkov technickej bezpečnosti a požiadavka na poskytovanie servisu pre viac ako 40 pracovísk/pobočiek v
minimálne 20 rôznych mestách/obciach vyplýva zo skutočnosti, že predmet zákazky zahŕňa poskytovanie služieb
v porovnateľnom rozsahu.
3.2

podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a
jeho študijných a výskumných zariadení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Certifikát uchádzača na systém riadenia kvality v predmete zákazky minimálne podľa ISO 9001:2008, resp.
preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality spôsobom podľa § 29 zákona
o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní prihliada na
získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu. Verejný
obstarávateľ požaduje preukázanie zo strany uchádzača, že má vybudovaný a udržiavaný fungujúci systém
manažérstva kvality, zaoberá sa kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby
bol schopný uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.
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3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Expert č. 1 - špecialista pre systémy skorej detekcie požiaru Xtralis/ICAM - bude zodpovedný za poskytovanie
komplexných služieb v oblasti prevádzky, správy a kontroly systému.
-

minimálne 3 ročné odborné skúsenosti v oblasti systémov skorej detekcie požiaru Xtralis/ICAM (preukáže
prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania),
minimálne 3 praktických skúseností v oblasti skorej detekcie požiaru Xtralis/ICAM (preukáže
prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti),
Osvedčenie na inštaláciu, opravu a kontrolu (uchádzač predloží predmetné osvedčenie).

Expert č. 2 - špecialista pre stabilné hasiace systémy SIEX - bude zodpovedný za poskytovanie komplexných
služieb v oblasti prevádzky, správy a kontroly systému.
minimálne 3 ročné odborné skúsenosti v oblasti stabilných hasiacich systémov SIEX (preukáže
prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania),
minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti stabilných hasiacich systémov (preukáže prostredníctvom
životopisu v časti praktické skúsenosti),
Osvedčenie na inštaláciu, opravu a kontrolu (uchádzač predloží predmetné osvedčenie).
Expert č. 3 - špecialista pre technologické hasenie Fogtec - bude zodpovedný za poskytovanie komplexných
služieb v oblasti prevádzky, spávy a kontroly systému.
minimálne 3 ročné odborné skúsenosti v oblasti stabilných hasiacich systémov Fogtec (preukáže
prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania),
minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti technologického hasenia (preukáže prostredníctvom životopisu
v časti praktické skúsenosti),
Osvedčenie na servis a údržbu.
Expert č. 4 - Revízny technik pre vyhradené technické zariadenia elektrické
Preukáže platným certifikátom - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhl.
MV SR 508 /2009 Z.z., resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.
Expert č. 5 - Odborný pracovník pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných tlakových
zariadení.
Preukáže osvedčením odborného pracovníka pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných
tlakových zariadení podľa §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, na
základe preverenia odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124 /
2006 Z.z., resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.
Expert č. 6 - Odborný pracovník pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných plynových
zariadení.
Preukáže osvedčením odborného pracovníka pre vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných
plynových zariadení podľa §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, na
základe preverenia odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm c) zákona č. 124 /
2006 Z.z., resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla.
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požadovaním minimálnej úrovne štandardov skúma schopnosť uchádzača poskytovať
požadovaný predmet zákazky prostredníctvom zodpovedných osôb - expertov, ktorí sa budú podieľať na
poskytnutí predmetu zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože
uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii technikov, ktorí sa budú podieľať na prevádzke, nastavovaní,
konfigurovaní, oprave a prehliadkach jednotlivých systémov a majú platné certifikáty, resp. absolvované školenia
Súťažné podklady
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preukazujúce ich odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zákazky. Predmetom zákazky
sú služby spojené s prevádzkou datasály, kde je implementovaný aj systém stabilného hasiaceho zariadenia SIEX,
systém skorej detekcie požiaru Xtralis/ICAM a systém technologického hasenia Fogtec preto uchádzač musí
preukázať, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii príslušné odborné kapacity.
3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: uvedením opatrení environmentálneho manažérstva,
ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Certifikát uchádzača na systém environmentálneho manažérstva v predmete zákazky podľa 14001, resp.
preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie systému environmentálneho manažérstva v
súlade s § 30 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ pri formulovaní podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní
prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu.
Medzinárodná norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky systému environmentálneho manažérstva tak, aby
organizácii umožnila pripraviť a implementovať environmentálnu politiku a dlhodobé ciele environmentu tak, že
zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie významných
environmentálnych aspektoch.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom
ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa časti A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV alebo podľa § 32
ods. 8) zákona o verejnom obstarávaní.
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
úrad

úrad

úrad

úrad

objekt

objekt

objekt

objekt

Typ EZS (ústredne)

Pravidelný servis

Nepravidelný servis

(€ celkom)

(hodinová sadzba v €)

Typ PTV

Pravidelný servis

Nepravidelný servis

(záznamník)

(€ celkom)

(hodinová sadzba v €)

Typ SKV

Pravidelný servis

Nepravidelný servis

(€ celkom)

(hodinová sadzba v €)

Celková suma pravidelného
servisu všetkých objektoch
FS/1kal.rok

Súčet hodinových sadzieb
za nepravidelný servis

Typ VaAV

Súčet

2

3
4

5

V tomto kritériu sa bude hodnotiť celková cena za celý predmet zákazky v eurách s DPH zaokrúhlená
na 2 desatinné miesta, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny
pre uchádzačov/záujemcov a podľa časti súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritéria podľa priloženého vzoru k tejto časti súťažných
podkladov.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky
vyjadrených v eurách, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol
za uskutočnenie prác najnižšiu cenu v eur s DPH.
Ako najlepšia bude vyhodnotená ponuka, ktorá bude mať najnižšiu cenu predstavujúcu súčet celkovej sumy za
pravidelný servis v jednom kalendárnom roku a celkovej hodnoty hodinových sadzieb za nepravidelný servis.
V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači ponúknu rovnakú cenu za celý predmet zákazky, považuje sa za
úspešného uchádzača ten uchádzač, ktorý vo svojej ponuke uviedol nižší garantovaný čas nástupu na servisný
zásah.
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NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK – vzor
Verejný obstarávateľ:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Odborné skúšky a odborné prehliadky (revízie) systémov zabezpečujúcich objekty
finančnej správy“
Údaje: Obchodné meno uchádzača

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ......................................................................................
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:
Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení
zákona 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a podľa časti Spôsob určenia ceny.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk:

Predmet zákazky

Cena bez DPH

DPH .............%

Cena s DPH

vyjadrené v eur
Celková suma pravidelného servisu vo
všetkých objektoch FS/1kal.rok
Súčet hodinových sadzieb za nepravidelný
servis

E mailová adresa uchádzača pre potreby elektronickej aukcie:..........................................................
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:
Meno a priezvisko : ..........................................
telefónne číslo: .....................................
e-mail: ..........................................
V .................................dňa ............................
...............................................................
čitateľne meno, priezvisko, titul, funkcia
osoby/osôb štatutárneho orgánu alebo
zástupcu oprávneného konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch
Súťažné podklady
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.......................................................
odtlačok pečiatky (napr. podľa spôsobu
v zmysle výpisu z obchodného registra)
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE STANOVENÉ VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM:
Predmetom zákazky bude pravidelný a nepravidelný servis zariadení v objektoch finančnej správy uvedených
v prílohe č. 1, pričom pravidelný servis bude vykonávaný ako odborné škúšky a odborné prehliadky (revízie)
bezpečnostných systémov, a to:
• elektrických zabezpečovacích systémov (ďalej len „ EZS“) v súlade s normou STN EN 50 130 (33 4590), TNI 33
4591, STN 50 131, STN 33 1500 a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi,
• systémov priemyselnej televízie (ďalej len „PTV“) v súlade s normou STN EN 50 132 (33 4592), STN 33 1500
a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi,
• systémov kontroly vstupu (ďalej len „ SKV“) v súlade s normou STN EN 50 130 (33 4590), STN 33 1500
a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi.
Nepravidelný servis bude vykonávaný ako pozáručné opravy EZS, PTV, SKV a audio a videovrátnikov (ďalej len
„AaVV“) v súlade s normou STN 33 1500, podľa okamžitých potrieb obstarávateľa v prípade poruchy zariadenia
v objektoch finančnej správy uvedených v prílohe,
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách.
2. V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena musí obsahovať aj všetky náklady uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a časti
B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať aj všetky náklady
uchádzača vyplývajúce z plnenia podmienok pre realizáciu predmetnej zákazky.
3. Celková cena, ktorá je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, je súčtom cien jednotlivých položiek, ktoré tvoria
predmet zákazky.
4. Uchádzač vyplní tabuľku podľa jednotlivých položiek, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou ponuky. Tabuľku nie je
prípustné meniť (doplniť položku, zmeniť vecný rozsah položky, opomenúť ocenenie položky, rozšírenie položky,
rozčlenenie položky, integrovanie položky, atď.).
5. Uchádzač uvedie celkovú ponúkanú cenu v tabuľke „Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ uvedenej v časti
súťažných podkladov A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, pričom všetky ceny
sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
6. Uchádzačom ponúknutá celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v členení na jednotlivé položky bude
vstupným údajom do elektronickej aukcie, ktorá sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Ďalšie
informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti súťažných podkladov C. Elektronická
aukcia.
7. Počas trvania elektronickej aukcie môžu uchádzači upravovať ceny za jednotlivé položky smerom nadol. Pre účely
automatického zostavenia poradia ponúk budú ceny jednotlivých položiek automaticky sčítané do (celkovej) ceny
predmetu zákazky - súčtu cien jednotlivých položiek.
8. Vyhodnotená ponuka, ktorá bude mať najnižšiu cenu predstavujúcu súčet celkovej sumy za pravidelný servis
v jednom kalendárnom roku a celkovej hodnoty hodinových sadzieb za nepravidelný servis. V prípade, ak dvaja
alebo viacerí uchádzači ponúknu rovnakú cenu za celý predmet zákazky, považuje sa za úspešného uchádzača ten
uchádzač, ktorý vo svojej ponuke uviedol nižší garantovaný čas nástupu na servisný zásah.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o servisnej činnosti na dodanie tovaru podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanoveniami § 11 a §
64 zákona o verejnom obstarávaní s jedným uchádzačom.
2. Zmluva o servisnej činnosti bude uzavretá podľa slovenského právneho poriadku a na prípadné riešenie sporov
budú príslušné slovenské súdy a slovenské právne predpisy.
3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o servisnej činnosti v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva o servisnej
činnosti nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
4. Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (zmluvu o servisnej
činnosti), podľa tejto časti súťažných podkladov, vrátane uvedenia svojich identifikačných údajov a uvedenia
ostatných údajov vyznačených v rámcovej dohode na doplnenie. Verejný obstarávateľ požaduje v plnej miere
akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných
podkladov obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré nie je prípustné zo strany uchádzača meniť
a dopĺňať. Návrh zmluvy o servisnej činnosti musí byť súčasťou ponuky uchádzača.
5. V prípade skupiny dodávateľov úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o servisnej činnosti predložiť originál
alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúcu vytvorenie požadovaných právnych vzťahov.
6.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť zmluvu o servisnej činnosti tak, aby mohla nadobudnúť platnosť
a účinnosť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že
verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov
podlieha povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce
z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v rámcovej
dohode alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.

Ustanovenia potrebné pre zapracovanie do zmluvy o servisnej činnosti:
- navrhovateľ predloží návrh zmluvy o servisnej činnosti v zmysle § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, ktorá bude uzavretá na tri roky, prípadne do vyčerpania finančného limitu,
- v zmluve musí byť uvedená za každý organizačný útvar (CÚ a DÚ) kontaktná osoba, prípadne osoby, ktoré budú
spolupracovať s dodávateľom,
- taktiež požadujeme uviesť v zmluve termíny vykonávania servisných prác, a to pevne určené obdobie na výkon
pravidelného servisu ( postačuje kalendárny mesiac) jedenkrát ročne, prípadne štyrikrát ročne v každom objekte
a spôsob výkonu odstraňovania prevádzkových porúch (spôsob oznámenia, čas príchodu servisného technika a pod.),
- cena za pravidelný servis bude určená ako súčet všetkých nákladov (vrátane dopravných) dodávateľa za nočný, resp.
štvrťročný servis,
- cena za nepravidelný servis bude určená ako hodinová sadzba za každú začatú hodinu servisného výkonu (vrátane
dopravných nákladov) jedného technika.
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C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA
1.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

1.1

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

1.2

Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení
ponúk.

1.3

Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.

1.4

Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

1.5

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.

1.6

Medzikolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia
s e-aukčným prostredím pred začatím e-aukcie.

1.7

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.

2. PRIEBEH E-AUKCIE
2.1

E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.

2.2

Verejný obstarávateľ prostredníctvom svojho administrátora odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými
prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových
cien.

2.3

Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému
elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia súťažného kola
a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia nových cien, vzorec na určenie
automatizovaného prehodnotenia poradia nových cien.

2.4

Súčasťou výzvy bude prihláška do e-aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom pošle elektronickými
prostriedkami administrátorovi.

2.5

Kontakt na administrátora bude uvedený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

2.6

Administrátor po doručení vyplnenej prihlášky pošle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, s použitím
ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene.

2.7

E-aukcia prebieha v dvoch kolách:

2.8



medzikole,



súťažnom kole.

V medzikole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce
sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky s DPH, pravidlá predlžovania súťažného kola a lehotu
platnosti prístupových kľúčov.
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2.9

V medzikole bude uchádzačom sprístupnená aj e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných
cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými
ponukami. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku.

2.10 V medzikole uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.
2.11 V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. V deň a hodinu určenú za začiatok súťažného kola,
sa každému uchádzačovi zobrazí v e-aukčnej sieni:


najnižšia cenová ponuka v eur vrátane DPH,



najnižšie jednotkové ceny jednotlivých položiek tovarov v eur vrátane DPH,



jeho cenová ponuka v eur vrátane DPH,



jeho jednotkové ceny jednotlivých položiek tovarov v eur vrátane DPH,



jeho priebežné poradie.

2.12 Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude jednotková cena jednotlivých položiek tovarov vrátane DPH.
Uchádzači budú upravovať ceny smerom dole. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola
budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré
umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
2.13 Počas súťažného kola, ktorého doba trvania /čas/ je uvedená pozvánke na účasť v elektronickej aukcii, budú mať
jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole. Po ukončení súťažného kola už nebude
možné upravovať ceny predmetnej časti predmetu zákazky, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Nová
cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou minimálnou cenou. Minimálny krok
zníženia ceny je ........................ eur z aktuálnej ceny uchádzača.
2.14 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.
2.15 Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 20 minút.
2.16 Elektronická aukcia sa skončí:
- ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 20 min;
- ak dôjde k predlžovaniu súťažného kola (predlžuje sa pri akejkoľvek zmene ceny v posledné dve minúty o dve
minúty), súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží novú jednotkovú cenu
upravenú smerom nadol posledné 2 min.
2.17 Po ukončení súťažného kola si uchádzači môžu vytlačiť protokoly z priebehu e-aukcie.
2.18 Lehota platnosti prístupových kľúčov bude uvedená vo výzve na účasť v e-aukcii a po uplynutí tejto lehoty
sa už uchádzač nebude môcť do e-akčnej siene prihlásiť.
2.19 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu, a to z dôvodu nepredvídateľných
okolností nezavinených verejným obstarávateľom.

3.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA,
A ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉHO PRIPOJENIA
 počítač musí byť pripojený k Internetu,
 vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
 Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia,
 Mozilla Firefox 2.0 a vyššia,
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 nutné je mať v prehliadači zapnutý cookie; návod ako povoliť cookie vo webovom prehliadači nájdete na
http://support.proe.biz/ v sekcii Podpora/Nastavenia.

4. ĎALŠIE POKYNY PRE UCHÁDZAČOV popis
4.1 Prihlásenie sa do e-aukcie:
V sekcii „Prihláška“ uchádzač klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní
požadované údaje, potvrdí súhlas s pravidlami On-line PROe.biz a prihlášku odošle. Týmto je uchádzač
prihlásený do e-aukcie. Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min.dĺžka mena aj hesla
je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery alebo diakritické znaky (č, ž, á apod.). Prihlasovacie údaje si je
potrebné zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení kľúča vstúpiť do e-aukčnej siene.
4.2

Vstup do e-aukčnej siene:
Pre vstup do e-aukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Obecne“. Kliknutím naň sa otvorí
internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene verejného obstarávateľa. Uchádzač bude vyzvaný k zadaniu
prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí
sa e-aukčná sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z emailu a následne
vložiť do príslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom e-aukcie (začiatkom
je otvorenie medzikola). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora Kontakt
sa nachádza v časti „Kontakty“.

4.3

Výstup z e-aukčnej siene:
Vystúpiť z e-aukčnej siene je možné pomocou tlačítka „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu
e-aukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude
možné znova prihlásiť až za 1 minútu.

4.4

Medzikolo:
V tomto kole si uchádzač môže prezrieť e-aukčné prostredie. V tomto kole verejný obstarávateľ prostredníctvom
svojho administrátora zadá vstupné/východiskové cenové ponuky. V medzikole nie je možné ceny meniť
a upravovať. Uchádzač vidí iba svoju cenovú ponuku. V prípade, ak je názov položky podtrhnutý, kliknutím naň sa
zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie).

4.5 Súťažné kolo:
V súťažnom kole uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol. Každú novú vloženú cenu
je NEVYHNUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESY „ENTER“ !!! Nová cena celkom nemôže byť zhodná
s už zadanou najnižšou cenou celkom. V priebehu on-line pripojenia sa odporúča sledovať
čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s e-aukčným systémom. Pomocou neho je možné
komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh on-line môže uchádzač sledovať
od odoslania pozvánok až po ukončenie a je zaprotokolovaný do histórie e-aukcie. Všetky vykonané operácie
sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line e-aukcie bude ponúknutá možnosť zobrazenia
histórie a protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť.
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