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Časť I.

Všeobecné informácie
1.1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

Obstarávajúci subjekt je v zmysle zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) osoba podľa §7 zákona o verejnom
obstarávaní – ďalej v celkom texte týchto súťažných podkladov nazývaný len
„verejný obstarávateľ“
Názov organizácie:
INGEMA s.r.o.
Adresa:
Močarianska 1, 071 01 Michalovce
Kontaktná osoba:
Ing. Andrej Sejna
IČO:
36 575 411
DIČ:
2021766142
Telefón:
+421 650522209
e-mail:
andrej.sejna@ingema.sk
Web:
www.ingema.sk

1.2

PREDMET ZÁKAZKY

1.2.1 Názov predmetu zákazky: Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK
rozšírením výroby a inováciou technológií firmy INGEMA s.r.o.
1.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 151 272,50 € .
1.2.3 Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovaru:
- CNC obrábacie centrum,
- kombinovaný stroj hrúbkovačka - zrovnávačka,
- spodná fréza,
- pásová brúska,
- skracovacia a úkosová píla,
- odsávacie zariadenie.
1.2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník 42642100 - 9 Obrábacie stroje na drevo
1.2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť D. Opis predmetu zákazky.
1.3

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

1.3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
1.3.2 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Predloženie ponuky na časť zákazky nie je možné.
1.3.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude
jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená.
1.4

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie, Slovenskej
republiky a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
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1.5

ZMLUVA.

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

podmienkami

uvedenými

v týchto

súťažných

podkladoch,

nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok
zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa neviažu priamo na samotné
plnenie zákazky.
1.5.3 Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú
uvedené

v časti

a uchádzačom

F

súťažných

navrhované

podkladov,

obchodné

sú

pre

podmienky

uchádzača
v zmluve

záväzné

ich

musia

v danom rozsahu obsahovať.
1.5.4 Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou
uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.
1.6

MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY

1.6.1 Miesto plnenia zákazky: Michalovce.
1.6.2 Trvanie zmluvy, alebo lehota na zhotovenie predmetu zákazky: Verejný
obstarávateľ predpokladá plnenie predmetu zákazky v lehote do 6 mesiacov
od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
1.7

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

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

PREDLOŢENIE PONUKY

1.8.1 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
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Súčasťou ponuky musia byť doklady a dokumenty požadované v oznámení o
vyhlásení verejnej súťaže a podľa týchto súťažných podkladov.
1.8.2 Uchádzač predloží ponuku v zmysle uvedeného v časti IV.
1.8.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na uvedenej adrese, verejný
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta,
dátumu a času prevzatia ponuky.
1.8.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Za
prípadné oneskorené doručenie zodpovedá uchádzač.
1.9

VARIANTNÉ RIEŠENIE

1.9.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

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

PLATNOSŤ PONUKY

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, do 31. 12. 2014.
1.10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, ktoré by mali za následok potrebu
predĺženia lehoty viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ upovedomí všetkých
uchádzačov, ktorých sa to týka o predpokladanom predĺžení viazanosti
ponúk a následne o novej lehote viazanosti ponúk.
1.11

NÁKLADY NA PONUKU

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

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
2.1

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

2.1.1 Oznámenie,

odovzdávanie

"komunikácia")

medzi

podkladov

verejným

a

dorozumievanie

obstarávateľom

a

(ďalej

záujemcami

len

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

údajov

uvedených

v

týchto

dokumentoch.

Nikto

nesmie

preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
2.1.3 Pri komunikácii spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je
zaručená ich pravosť (podaných a doručených faxom, elektronicky alebo ich
kombináciou), záujemca/uchádzač doručí takéto údaje aj v písomnej listinnej
forme poštou alebo osobne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa a to
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania týchto údajov faxom, elektronickými
prostriedkami alebo ich kombináciou, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
2.1.4 Pri

zistení

rozdielov

medzi

obsahom

údajov

odoslaných

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

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV

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

obstarávaní,

súťažných

podkladov

alebo

inej

sprievodnej

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

ponúk.

Ak

požiadavka

záujemcu

o vysvetlenie

doručená v lehote podľa predchádzajúceho bodu,

nebude

vyhradzuje si verejný

obstarávateľ právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov
neodpovedať.
2.2.3 Odpoveď

na

každú

požiadavku

o vysvetlenie,

predloženú

ktoréhokoľvek záujemcu, poskytne verejný obstarávateľ

zo

strany

všetkým známym

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

Takéto

doplňujúce

informácie

budú

oznámené

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

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY

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

pre

odborné

stanovenia

ceny

a predloženie

ponuky,

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

Časť III.
Príprava ponuky
3.1

JAZYK PONUKY

3.1.1

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

3.1.2

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

3.2

ZÁBEZPEKA

3.2.1 Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 4 000,- € (slovom:
štyritisíc eur).
3.2.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:
3.2.2.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
alebo
3.2.2.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
3.2.3 Podmienky zloženia zábezpeky
3.2.4 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
3.2.4.1 Finančné prostriedky musia byť zložené
na účet č. 0482341595/0900 verejného obstarávateľa
variabilný symbol: číslo oznámenia: 1610
špecifický symbol: IČO uchádzača
3.2.4.2

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti
zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
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3.2.5 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
3.2.5.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so
sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej
republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže
byť v záručnej listine obmedzená do lehoty viazanosti ponúk .
3.2.5.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov,
ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí
byť súčasťou ponuky.
3.2.6 Podmienky uvoľnenia zábezpeky po uzavretí zmluvy
3.2.7 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača
3.2.7.1 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní od uzavretia
zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod
finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka, vrátane prislúchajúcich
úrokov.
3.2.8 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
3.2.8.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ)
neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej
platnosti.
3.2.9 Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak
3.2.9.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti a verejný obstarávateľ ho z procesu
zadávania zákazky vylúčil a uchádzač nepodal námietku proti postupu
verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5,
3.2.9.2 vylúči jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku
proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5.
3.2.10 Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Ak doklad o
zložení zábezpeky nebude súčasťou ponuky, resp. ak finančné prostriedky
nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa vyššie uvedeného
alebo ak banková záruka nebude obsahovať náležitosti podľa vyššie
uvedeného, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
3.2.11 Ak verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 46
zákona o verejnom obstarávaní, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.
3.2.12 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa uvedených podmienok.
3.2.13 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje
viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
3.2.14 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
odstúpi od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk.
3.3

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

3.3.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa

§ 3 zákona NR SR

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

navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,

3.3.4.2

sadzba DPH a výška DPH,

3.3.4.3

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

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

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

3.4.2

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

3.4.3

Požadujeme,

aby

ponuka

uchádzača

bola

predložená

v dvoch

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

Nesplnenie požiadaviek uvedených v bodoch 3.4.2 a 3.4.3 bude považované
za

formálny

nedostatok,

ktorý

nemá

vplyv

na

kvalitu

ponuky,

jej

vyhodnocovanie a nie je dôvodom na vylúčenie.
3.5
3.5.1

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

3.5.2

Časť ponuky označenej ako "Ostatné" musí obsahovať:
3.5.2.1

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

3.5.2.2

Potvrdenia,

doklady

a

dokumenty,

prostredníctvom

ktorých

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní,

požadované v oznámení a v súťažných podkladoch.

Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
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uchádzača podľa § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk v čase a
spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
3.5.2.3

Potvrdenia,

doklady

a

dokumenty,

prostredníctvom

ktorých

uchádzač preukazuje splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie
požiadaviek uvedených v časti D týchto súťažných podkladov.
3.5.2.4
3.5.3

Doklad o zložení zábezpeky.

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

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky - návrh zmluvy,

3.5.3.2

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

3.5.3.3

Ponuka na CD nosiči.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
4.1

OZNAČENIE OBALOV PONÚK

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

adresu verejného obstarávateľa,

4.1.2.2

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

4.1.2.3

označenie: „súťaž – inovácia technológií - neotvárať“,

4.1.3 Vo vonkajšom uzavretom obale musia byť zložené dva samostatné uzavreté
obaly. Jeden obal bude zreteľne označený „kritériá“, druhý obal bude zreteľne
označený „ostatné“.
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4.2

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

4.2.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Názov: INGEMA, s.r.o.
Adresa: Močarianska 1, 071 01 Michalovce
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 3. 3. 2014 o 8:00 hod.
4.2.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
4.2.2 bude uchádzačovi vrátená uchádzačovi neotvorená.

4.3

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

4.3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.
4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej
zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou
uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2 a na adresu podľa bodu 4.2.1.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
5.1

OTVÁRANIE PONÚK

5.1.1 Otváranie častí ponúk označených ako „ostatné“ sa uskutoční dňa 3. 3. 2014
od 8:30 hod. na adrese: INGEMA, s.r.o., Močarianska 1, 071 01 Michalovce,
zasadacia miestnosť, č. dverí 18.
5.1.2 Na otváraní častí ponúk „ostatné“ sa uchádzači nemôžu zúčastniť (je
neverejné).
5.1.3 Otváranie častí ponúk označených ako „kritériá“ bude vykonané len vo vzťahu
k ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia
a otváraním častí ponúk „kritériá“ musí byť aspoň päť pracovných dní.
5.1.4 Na otváraní častí ponúk „kritériá“ sa uchádzači nemôžu zúčastniť. Podľa §43
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je použitie elektronickej aukcie otváranie
ponúk podľa §41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

5.2

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

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

5.3

PRESKÚMANIE PONÚK

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

spĺňajú

podmienky

účasti

uvedené

v bode

III.2.

oznámenia

o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
5.3.1.2

obsahujú doklady a dokumenty požadované v týchto súťažných
podkladoch,

5.3.1.3

zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o

5.3.1.4

vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch
obsahujú doklad o zložení zábezpeky podľa určených podmienok.

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

5.4

VYSVETĽOVANIE PONÚK, VYSVETLENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY

5.4.1 Komisia

môže

písomne

požiadať

uchádzačov

o

vysvetlenie

ponuky.

Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
5.4.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru,
prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o
podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto
podrobnosti, ktorých sa to môže týkať sú uvedené v § 42 ods. 3 písm. a) až e)
zákona o verejnom obstarávaní.
5.4.3 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z
predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky
môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia
predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní
odo dňa doručenia pozvánky.
5.4.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa
bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty (stanovenej
podľa §138 ods. 5, písm. d), v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138
ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
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5.5

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

5.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na
posúdení splnenia:
5.5.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného
postavenia, uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
5.5.1.2 Požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa:
5.5.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a
5.5.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.
5.5.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti
5.5.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena
skupiny osobitne,
5.5.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých
členov skupiny spoločne,
5.5.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov
skupiny spoločne.
5.5.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude
posudzovať

z dokladov

predložených

podľa

požiadaviek

verejného

obstarávateľa, uvedených v súťažných podkladoch.
5.5.4 Z verejného obstarávania bude vo fáze vyhodnocovania splnenia podmienok
účasti vylúčený uchádzač, ak:
nesplnil podmienky účasti,
predložil neplatné doklady,
nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie
nezložil zábezpeku
5.5.5 Členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa
-

požiadaviek

uvedených

v oznámení

o vyhlásení

verejného

obstarávania

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

5.6

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK

5.6.1 Uchádzač

uvedie

všetky

ceny

v eurách.

Ceny

uvedené

v ponukách

uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene €.
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5.7

HODNOTENIE PONÚK

5.7.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk podľa stanoveného kritéria budú zaradené
tie ponuky, ktoré
obsahujú verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného

-

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch požadované doklady
a dokumenty,
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o

-

vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
5.7.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v
oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v
týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.7.3 Ponuka uchádzača bude vo fáze hodnotenia ponúk z verejného obstarávania
vylúčená, ak
uchádzač nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky,
 nastanú okolnosti podľa §42 ods. 5 písm. a) až e), resp. §42 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní,
5.7.4 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením




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



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

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

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

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

rozdiel v jednom kroku je 1 000,- €

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

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

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

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

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

Časť VI.
Prijatie zmluvy
6.1

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA

6.1.1 V prípade podľa § 32 ods. 11 verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk
vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom podľa § 33; ak
dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti
ďalšieho uchádzača v poradí
6.1.2 Verejný

obstarávateľ

po

vyhodnotení

ponúk, po

vyhodnotení

splnenia

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

6.2

UZAVRETIE ZMLUVY

6.2.1 Verejný

obstarávateľ

uzavrie

v lehote

viazanosti

zmluvu

s úspešným

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

ponúk

všetkým

uchádzačom,

ktorých

ponuky

boli

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

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

7.2

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

7.3

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť verejnú súťaž, ak nebude zo strany
poskytovateľa NFP akceptovaný priebeh verejného obstarávania.
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Verejný obstarávateľ: INGEMA, s.r.o.
Predmet zákazky: Vytvorenie nových pracovných miest pre MRK rozšírením výroby a
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B.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

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

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

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

2.

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

a

ekonomického

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

3.

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

3.1 Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
3.2 Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Účelom požiadavky
na predloženie zoznamu dodaných tovarov v predchádzajúcom období, ako
jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej 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.
3.3 Podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod č. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje preukázanie ponúkaného tovaru vzorkami, opismi alebo
fotografiami.
3.4 Odôvodnenie primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Účelom požiadavky
na splnenie predmetnej podmienky účasti ako jednej z podmienok účasti
týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej
úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či má uchádzač
dostatočnú materiálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať
predmet zákazky.
3.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti postupovať v
súlade s § 28 ods.2,3, zákona o verejnom obstarávaní.
3.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28
zákona o verejnom obstarávaní. spoločne.
3.7 Uchádzač môže v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 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
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
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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 zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté.
3.8 Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ požaduje
preukázanie dodania zariadení podobného druhu ako je predmet zákazky (CNC
drevárske technologické zariadenia) v prechádzajúcich troch rokoch (2011,
2012, 2013) v celkovej hodnote spolu vyššej ako 300.000,- €.
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C.

1
1.1

2

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

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

2.1

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou
komisiou.

2.2

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

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

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

2.7

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

1.

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

2.

Požiadavky na predmet zákazky:
2.1 logický celok – CNC obrábacie centrum s príslušenstvom (1 celok)
-

CNC obrábacie centrum o celkovom výkone minimálne 12kW,
Obrobiteľná plocha v osi X min: minimálne do 3250 mm,
Obrobiteľná plocha v osi Y min: minimálne do 1300 mm,
Možnosť vloženia dielca v ose Y o šírke minimálne do 2050 mm,
Obrobiteľná hrúbka dielca od roviny prísaviek minimálne 170 mm,
Počet pracovných polí – 2,
Minimálna hmotnosť stroja: 3 500 kg,
Štruktúra stroja konzolová-cantilever,
Vákuové prísavky pre upnutie obrobku minimálne 20 ks,
Mechanické uchytenie prísaviek na trámcových stoloch,
Výkon elektrovretena minimálne 12 kW,
Vektorová os C , otočná o 360 stupňov,
Počet vretien vo vŕtacej hlave minimálne 16 ks,
Vákuová pumpa minimálne 90m3/hod.,
Minimálne 20 kusov dorazov,
Prídavné vákuum pre potrebu protišablón,
Pneumatický systém / dvíhacie listy pre dvíhanie ťažkých dielcov – minimálne 4 ks,
Ofukovač pre elektrovreteno,
Revolverový zásobník nástrojov - minimálne 12 ks s možnosťou doplnenia na
strane o aspoň 10 ks,
Drážkovanie v ose X,
Agregát na dlabanie otvorov,
Pílový agregát na rezanie v rozsahu 0-360 stupňov,
Automatické centrálne mazanie,
Softwarové vybavenie CNC – strojová verzia v slovenskom jazyku,
Softwarové vybavenie kancelárie v slovenskom jazyku - minimálne 2 ks
hardvérových kľúčov,
Možnosť pripojenia cez internet na diagnostiku,
Možnosť importovania súborov z CAD a iných vonkajších softvérov vo formáte
dxf alebo cid3,
Funkcia návratu k profilu bez začatia nanovo,
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-

Diaľkové ovládanie,
Osadenie stroja testovacou sadou nástrojov, konusov, kleštín,
Predpríprava pre automatické štítkovanie,
Bezpečnostné prvky v súlade s CE,
Hlavné frézovacie vreteno uchytenie ISO 30,
Nutné príslušenstvo CNC stroja,
Kompresor stlačeného vzduchu s výtlačný výkonom min. 650 l/min, nádrž min.
400 l,
Odsávacie zariadenie s kapacitou min. 5 600 m3/h,

2.2
-

logický celok – kombinovaný stroj hrúbovačka - zrovnávačka (1 celok)
Minimálny výkon hlavného motora 5,5 KW,
Minimálny rozsah šírky hobľovania 0 až 530 mm,
Požadovaný úber materiálu pri hobľovaní 0 až 8 mm,
Minimálny rozsah výšky hobľovania 3 - 250 mm,
Minimálna hmotnosť stroja 950 kg,
Otáčky minimálne 4400 ot/min,
Rýchlosť posuvu minimálne 2rýchlostný posuv,
Motorizované prestavenie výšok na hrúbkovacom stole,
Sklopný kryt hobľovacieho valca,
Elektronické odmeriavanie stola s digitálnym ukazovateľom,
Hodinkový ustavovač nožov,
Sada nožov HSS 18%, W 550 mm,
Dvojvýškovo nastaviteľné odľahčovacie valčeky stroja.

2.3
-

logický celok – spodná fréza (1 celok)
Naklopiteľný hriadeľ frézy,
Minimálny výkon motora 4 kW,
Regulovateľné otáčky,
Priemer nástroja minimálne 220 mm,
Naklápanie vretena +/- 4500,
Minimálna hmotnosť stroja 550 kg,
Minimálna veľkosť stola 1050 x 700 mm,
Elektrický zdvih vretena s digitálnym ukazovateľom,
Vodiace pravítka,
Bočný čapovací vozík s otočnou doskou,
Odklápací profilovací kryt,

2.4
-

logický celok – pásová brúska (1 celok)
Dĺžka pracovného stola minimálne 3000 mm,
Šírka pracovného stola minimálne 800 mm,
Zdvih stola minimálne 500 mm,
Šírka brúsneho pásu minimálne 150 mm,
Výkon motora minimálne 3 KW,
Naklápacia brúsna jednotka 0 - 900,
Motorizovaný zdvih stola,
Spätný chod brúsneho pásu,
Osvetlenie stola,
Pozdĺžne sklápanie stola,

-
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2.5
-

logický celok – skracovacia a úkosová píla (1 celok)
Výkon motora minimálne 2 kW,
Minimálna kapacita rezu pri 900 430 x 135 mm,
Minimálna kapacita rezu pri 450 305 x 135 mm,
Plne elektronický dorazový a polohovací systém,
Merací systém,
Valčekový dopravník minimálne 3 m,

2.6
-

logický celok – odsávacie zariadenie (1 celok)
Odsávanie s kapacitou minimálne 5 600 m3/hod
Podtlak minimálne 2 200 Pa
Filtračná plocha minimálne 6 m2
Objem odpadových textilných vakov minimálne 660 litrov
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E.

SPÔSOB URČENIA CENY

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť ponukový rozpočet, v ktorom uchádzač
uvedie jednotkové ceny jednotlivých položiek ako aj celkové ceny. V prípade, ak
nebude niektorá z položiek ocenená alebo bude niektorá položka ocenená
v inom množstve ako požaduje verejný obstarávateľ, verejný obstarávateľ bude
považovať takúto ponuku za ponuku predloženú len na časť predmetu zákazky a
ponuka bude vylúčená.

5.

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

6.

Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro €.

7.

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

8.

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

9.

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

1. Uchádzač musí ako súčasť svojej ponuky predložiť návrh zmluvy, ktorej obsah je
uvedený v bode 3.
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú
štruktúru. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov zaradiť do návrhu
zmluvy požiadavky v minimálnom rozsahu uvedenom v tejto časti súťažných
podkladov. Text návrhu zmluvy vrátane jej príloh nesmie obsahovať
obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti. Uzavretá zmluva nesmie byť v
rozpore s
Oznámením o vyhlásení verejnej súťaže, so súťažnými podkladmi,
ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
3. Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálne obchodné podmienky:
KÚPNA ZMLUVA č.
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Kupujúci:

INGEMA s.r.o.

a
Predávajúci:

.........................
Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –nadlimitná zákazka – verejná
súťaž.
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je dodanie a montáž technológie drevovýroby projekt „Vytvorenie
nových pracovných miest pre MRK rozšírením výroby a inováciou technológií firmy
INGEMA s.r.o.“. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I.
bod 1.1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu
podľa Čl. II. tejto zmluvy.
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Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny
podľa Čl. II. bodu 2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH
..............................
2.3.2. DPH
..............................
2.3.3. cena spolu s DPH
..............................
2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- v prípade rozšírenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy zo strany kupujúceho,
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH,
- pri zmene colných poplatkov, a to len u výrobkov, ktoré nie sú dostupné na území
Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, ktorá
musí byť predávajúcim preukázaná.
Zmenu ceny je možné vykonať iba na základe písomného dodatku k tejto zmluvy.
Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 6 mesiacov odo dňa platnosti tejto
zmluvy.
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior,
- v prípade návrhov rozšírenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy zo strany
kupujúceho.
3.3. Miesto dodania predmetu zmluvy: Močarianska 1, Michalovce

Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu zmluvy
na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII.
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4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od
okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť
nová 30 dňová lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má
kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý
začatý deň omeškania z kúpnej ceny.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom
termíne v bezchybnom stave.
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom
termíne v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3.3 tejto zmluvy.
Čl. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie
predmetu kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k
predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba
vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu
dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil
predávajúci.
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8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu
škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu
vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.
8.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.
Čl. IX
Zánik zmluvy
9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana
môže od zmluvy odstúpiť.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých
dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre
okamžité odstúpenie od zmluvy.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne
a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po
2 rovnopisy.
10.5. Zmluva nadobúda
poskytovateľom NFP.

účinnosť

po

kontrole

procesu

verejného

obstarávania

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

Michalovce

dňa...................

................................................
za objednávateľa
Marek Michajlo,
konateľ spoločnosti INGEMA s.r.o.

...................., dňa....................
................................................
za zhotoviteľa
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