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A1 Pokyny pre vypracovanie ponuky
I. Všeobecné informácie
1. PREDMET ZÁKAZKY

1.1 Predmetom zadávania zákazky je dodanie Vnútroočných šošoviek podľa B1 Opis
zákazky SP pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.
1.2.Číselný kód tovaru, podľa platných klasifikácií:
Nomenklatúra CPV
Hlavný slovník: 33731110-7
1.3.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B.1 Opis zákazky
súťažných podkladov.
2. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač predloží ponuku na jednu časť, viac časti predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu

zákazky.
Na každú ponúknutú časť, resp. časti predmetu zákazky predloží uchádzač návrh na plnenie
jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk a požadované osobitné dokumenty podľa časti
súťažných podkladov , Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a Opis predmetu zákazky.
3. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným
stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúry sa budú vystavovať po príslušnej dodávke. Lehota
splatnosti faktúr je stanovená 60 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
4. ZMLUVA
4.1. Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva /na každú časť samostatne/ na dodanie
tovaru, uzavretá s úspešným uchádzačom podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) na obdobie 12 mesiacov .
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4.2. Kúpna zmluva na dodanie tovaru nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zmluvy v zmysle ustanovenia § 47 a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy v
Centrálnom registri zmlúv).
4.3. Návrhy zmluvných podmienok pre rámcovú dohodu sú upravené v časti D. Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky.
4.4. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky
tvoria kapitoly B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky
poskytnutia predmetu zákazky a B.4 Návrh záväzných zmluvných podmienok.
5. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miestom plnenia je Slovenská republika, v mieste sídla verejného obstarávateľa.
5.2 Trvanie kúpnej zmluvy alebo lehota na skončenie dodávania tovaru:
Predmet zákazky v zmysle špecifikácie musí byť poskytnutý v priebehu jedného roka / podľa Opis
predmetu zákazky a v zmysle kúpnej zmluvy odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti kúpnej
zmluvy .
5.3 Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých
zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
6. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
6.1. Ponuku môže predložiť len uchádzač/ ktorý má oprávnenie na dodanie tovaru a predloží
ponuku a ktorý sa zaregistroval do systému EVO/ schválením jeho žiadosti o registráciu ,ktorému
systém vygeneroval ID používateľa a poskytol mu súbor s elektronickým podpisom -certifikátom /,
ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou vystupujúcou voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo ako skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi
spoločne. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o VO a jej ponuka bude
prijatá, verejný obstarávateľ bude v súlade s § 31 ods. 2 zákona o VO vyžadovať od skupiny
dodávateľov vytvorenie právnych vzťahov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Právnická osoba, ktorej
zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa súťaže nesmie zúčastniť.
6.2. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v
bode 6.1 a 6.2 bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
7. PREDLOŽENIE PONUKY
7.1. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny. Uchádzač nemôže byť v tejto súťaži súčasne aj
členom skupiny, ktorá predkladá ponuku. Ak z predložených ponúk vyplynie, že uchádzač je súčasne
aj členom skupiny, ktorá predkladá ponuku v tejto súťaži, verejný obstarávateľ vylúči ponuku
uchádzača, ktorý bude v rozpore s týmto ustanovením, postupom podľa § 39 ods. 5 zákona o VO.
7.2. Uchádzač predloží požadovanú časť ponuky s názvom „ Ostatné“ mimo systému EVO podľa
týchto súťažných podkladov v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou, na adresu
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verejného obstarávateľa a požadovanú časť s názvom „Kritéria“ podľa týchto súťažných podkladov
cez systém EVO v lehote na predkladanie ponúk.
7.3. Uchádzač predkladá ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky
označenú slovom „Ostatné“ bude predkladaná osobne alebo poštovou zásielkou a osobitne oddelenú
a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a návrhu zmluvy,
označenú názvom“ Kritéria“ bude predkladaná elektronický prostredníctvom systému EVO.
7.4. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku v rozpore s uvedeným ustanovením alebo
z akéhokoľvek dôvodu uvedie v časti ponuky označenej ako“ Ostatné“ aj informácie patriace do časti
„ Kritéria“, nebude vylúčený. Každá takáto neštandardná okolnosť bude uvedená v zápisnici
z otvárania ponúk, resp. vyhodnotenia ponúk.
7.5.V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
7.6. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia
ponuky.
7.7. Pri predložení ponuky systémom EVO je rozhodujúci serverový čas
7.8. Uchádzač predloží ponuku v jednej elektronickej kópii na CD/DVD nosičoch alebo na iných
vhodných nosičoch, vo formáte súborov. pdf., v strojovo čitateľnom tvare(textové a tabuľkové
výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf., alebo vo formáte pre kompresiu súborov. zip. Na týchto
CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol
identický s ponukou predloženou , pričom ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska
osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky. CD/DVD je určené na účely zverejňovania dokumentov na webovom sídle verejného
obstarávateľa, t.j. v profile, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti
o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 20 zákona, ako aj vo
väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov SR.
7.9. Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade
so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov SR, aby mohli byť
priamo použité na ich zverejnenie v profile.
7.10. Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich viditeľné označí.
Tým nie je dotknuté ustanovenie zákona o verejnom obstarávaní , ukladajúce povinnosť verejného
obstarávateľa zasielať úradu dokumenty, ako ani ustanovenia ukladajúce zverejňovať dokumenty
a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a povinnosť zverejňovania zmlúv podľa
osobitného predpisu.
8. VARIANTNÉ RIEŠENIE
8.1.Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
8.2.Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, ktoré bude ako variantné riešenie označené,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
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8.3 Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka
a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.
9. VIAZANOSŤ PONUKY
9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 21.02.2014.
10 NÁKLADY NA PONUKU
10.1.Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
10.2.Ponuky doručené do EVO a na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie postupu zadávania zákazky.

II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
11. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČOM ALEBO
ZÁUJEMCOM
11.1. Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v
ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v tomto dokumente. Nikto nesmie
preskúmavať obsah ponuky pred uplynutím lehoty určenej na jej predloženie. Poskytovanie vysvetlení
a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, sa bude
uskutočňovať cez systém EVO.
11.2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie je výlučne v slovenskom jazyku a bude prebiehať spôsobmi:
11.2.1. Elektronický spôsob komunikácie prostredníctvom systému EVO.
11.2.1.1.Systém EVO využíva na komunikáciu s používateľmi počítačovú sieť Internet.
11.2.1.2. Potrebné technické vybavenie:
◄ Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP).
◄ Pripojenie na Internet.
◄ Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x a prípadne vyššie. Internetový
prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so

serverom pomocou protokolu HTTPS.
◄ Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom
◄ V internetovom prehliadači nastavený jazyk „Slovenčina“.
◄
Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov

a ponúk.
Elektronická komunikácia prostredníctvom EVO bude realizovaná :
◄ Žiadosť o účasť záujemcov - predloženie žiadosti o registráciu a jej schválenie verejným
obstarávateľom prostredníctvom systému EVO. Záujemca dostane po schválení registrácie
informačný e-mail o zaradení do zadávania zákazky. Súčasťou e-mailu je aj bezpečnostný certifikát.
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◄ Prevzatie súťažných podkladov - súťažné podklady sprístupnené verejným obstarávateľom na
portáli EVO , ktorý umožňujú záujemcovi elektronicky stiahnuť SP a uložiť ich do svojho počítača.
Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe, ani na základe
žiadosti o účasť zaslanej v listinnej podobe.
◄ Vysvetľovanie a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi slúži na
komunikáciu formou otázok /záujemca/ a odpovedí / verejný obstarávateľ/.
◄ V prípade potreby doplnenie súťažných podkladov na portáli EVO.
◄ Predkladanie časti ponúk s názvom „ Kritéria“ - jednotlivých dokumentov /návrhov na plnenie
kritérií, doplneného návrhu zmluvy o ceny v prílohe kúpnej zmluvy/ od záujemcu verejnému
obstarávateľovi . Ponuka musí byť predkladaná v lehote na predkladanie ponuky.
a/ 1.fáza: Predkladanie dokumentov ponuky
b/ 2.fáza: Vytvorenie sprievodného listu ponuky , ktorý musí byť odoslaný ako posledný a musí byť
podpísaný s elektronickým podpisom /bezpečnostným certifikátom/.
◄ Doručenie hesla na otváranie a prístup k dokumentom /odšifrovanie ponuky/, ak bol použitý nástroj
qCrypt priamo zo systému EVO . Heslo na otvorenie ponúk zašle uchádzač po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk :
a/ elektronicky on-line – prostredníctvom systému EVO, ktorá sa sprístupní až po skončení lehoty na
predkladanie ponúk a ktorá je k dispozícií až do lehoty otvárania ponúk
b/osobne, poštou, telefonicky tak, aby bolo doručené komisií pre otváranie ponúk v lehote na
otváranie ponúk
◄ Otváranie časti ponúk „ Kritéria“ cez portál EVO .
◄ Predkladanie žiadosti o doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti a žiadosti
o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzača.
◄ Predkladanie stanovísk uchádzačov o doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti a žiadosti o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzača.
◄ Pozvánka na účasť v elektronickej aukcie a následne uskutočnenie elektronickej aukcie cez portál
EVO.
Z hľadiska dodržiavania lehôt rozhoduje Serverový čas, nie čas Vášho PC.
Písomná komunikácia verejným obstarávateľom:
◄ Oznámenie o vylúčení uchádzača
◄ Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslaná všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali.
◄ Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu zaslané žiadateľovi a všetkým záujemcom.
◄ Oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu zaslané žiadateľovi.
Na moment doručenia dôležitých písomnosti medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, najmä
písomností s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt sa uplatňuje
primerane ustanovenie o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu
o správnom konaní.
Dôležité písomnosti sa doručujú do vlastných rúk uchádzačovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok.
Ak nebol adresát písomností, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa na mieste
doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znova
doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný doručovateľ uloží
písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne
písomnosť do 3 dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa
adresát o uložení nedozvedel.
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Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo, na to
musí doručovateľ adresáta upozorniť.
Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu
v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.
Písomnosti určené do vlastných rúk adresované právnickým osobám sa doručujú ich zamestnancom
povereným prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomnosti, doručí sa
písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za právnickú osobu konať.
Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na
adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná
adresa nie je verejnému obstarávateľovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia
nedoručenej zásielky verejnému obstarávateľovi za doručenú, a to aj vtedy ak ten, kto je oprávnený
konať za právnickú osobu , sa o tom nedozvie.
Ak nemožno doručiť písomnosť fyzickej osobe/podnikateľovi/ na adresu, ktorú uviedla alebo je známa,
ani na adresu jej sídla uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
a jej iná adresa nie je verejnému obstarávateľovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od
vrátenia nedoručenej zásielky verejnému obstarávateľovi za doručenú, a to aj vtedy ak sa podnikateľ fyzická osoba o tom nedozvie.
Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi oznámi príchod
zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového
priečinka. Ak si adresát preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, pošta tieto zásielky
neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si
adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň lehoty sa považuje za deň
doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.
Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných
rúk sa doručuje iba tomuto zástupcovi. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať,
doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.
Písomná /osobná/ komunikácia so strany uchádzača
◄ Predloženie časti ponuky s názvom „ Ostatné“ /doklady a dokumenty/ na splnenie podmienok
účasti .
◄ Splnomocnenia a vyhlásenia vyhotovené uchádzačom/skupinou dodávateľov/.
◄ Pri uplatnení revíznych postupov.
Miesto doručenia písomnej /osobnej /komunikácie.
Fakultná nemocnica s poliklinikou
ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina
Kasmanová Anna - oddelenie verejného obstarávania
ul. V. Spanyola č.43, 012 07 Žilina,
telef. číslo: 041/7243376, 041/5110193,
12. Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
12.1. V prípade vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch alebo
inej sprievodnej dokumentácie môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom portálu
EVO .
12.1.1. Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podmienok účasti alebo iných
podmienok, uvedených v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným
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obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie priamo v systéme EVO. Za včas doručenú požiadavku sa považuje požiadavka najneskôr
do 16.10.2013 do 15:00 hod. Na požiadavky o vysvetlenie doručené po uvedenej lehote EVO
nereaguje. Pre doručenie žiadosti o vysvetlenie je pre uplynutie lehoty na doručenie rozhodujúci
serverový čas uvedený na portáli EVO.
12.1.2. Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podkladov predloženú zo strany ktoréhokoľvek
uchádzača požiadajúceho o súťažné podklady na základe oznámenia o vyhlásení VO, verejný
obstarávateľ preukázateľne oznámi prostredníctvom EVO bezodkladne všetkým uchádzačom ,
najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponuky. Odpovede na všetky otázky si
môže pozrieť každý registrovaný záujemca.
12.2 Verejný obstarávateľ podľa § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní môže doplniť
informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým uchádzačom najneskôr
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12.3
V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietky zo strany uchádzača, verejný
obstarávateľ požaduje výrazne označiť obálku slovami „Žiadosť o nápravu“ alebo „Námietka“ a heslom
súťaže.
13. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
13.1 neuplatňuje sa

III. PRÍPRAVA PONUKY
14. JAZYK PONUKY
14.1. Ponuka musí byť predložená v štátnom – slovenskom jazyku.
15. OBSAH PONUKY
Minimálny rozsah ponuky je nasledovný:
15.1 Identifikačné údaje uchádzača: názov (obchodné meno), registrované sídlo a presná adresa
uchádzača, štatutárny orgán, kontaktná osoba vrátane čísla telefónu a faxu.
15.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť predložené elektronický cez systém EVO.
15.3 Vyhlásenie uchádzača, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami súťaže
určenými verejným obstarávateľom (Príloha A); citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané
každým členom skupiny alebo osobou resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za skupinu
(Príloha B).
15.4 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
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oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého
člena skupiny.
15.5 Návrh zmluvných podmienok, v ktorých zohľadní obsah kapitol B.1 Opis predmetu zákazky a B.2
Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.4 Návrh záväzných
zmluvných podmienok.
15.6 Špecifikácia predmetu dodania
16. ZÁBEZPEKA PONUKY
16.1. Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

17. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
17.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a
podľa kapitoly B.2 Spôsob určenia ceny.
17.1.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
17.1.1.1.Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
17.1.1.2. navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
17.1.1.3. sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
17.1.1.14. navrhovaná zmluvná cena v EUR s DPH.
17.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

17.3. Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu jednotlivých tovarov
predmetu zákazky uvedených v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov Opis predmetu
zákazky uvedie v navrhovanej zmluvnej cene jednotkovú cenu podľa bodu 14.4.
17.4. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých jednotkových cien
uvedených v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov B.3 Opis predmetu zákazky.
Navrhovaná celková zmluvná cena musí obsahovať cenu za celú časť predmet Verejná súťaž –
Dezinfekčné prostriedky................zákazky, t.j. súčet jednotkových cien s DPH všetkých položiek
podľa výkazu položiek uvedeného v časti B.3. Opis predmetu zákazky. Pre potreby hodnotenia
uchádzač jednotkovú cenu s DPH každej oceňovanej položky podľa predloženého výkazu položiek
vynásobí množstevným koeficientom – určeným počtom jednotiek. Celková cena za dodanie
predmetu zákazky pre potreby hodnotenia je daná súčtom všetkých jednotkových cien s DPH
vynásobených množstevným koeficientom - určeným počtom jednotiek jednotlivých tovarov časti
predmetu zákazky uvedených v zozname položiek podľa časti súťažných podkladov Opis predmetu
zákazky.
18. VYHOTOVENIE PONUKY
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18.1.Časť ponuky s názvom“ Kritéria“ musí byť vyhotovené v písomnej forme v elektronickej podobe
predložené prostredníctvom portálu EVO a časť ponuky s názvom „ Ostatné“/ potvrdenia, doklady
a dokumenty tvoriace ponuku/ musia byť predložené v písomnej forme v listinnej podobe predložené
prostredníctvom pošty alebo osobne.
18.2. Pri vyhotovení ponuky v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými
v „Metodickom pokyne“ zo dňa 21. 7. 2010 a v „Príručke používateľa systému EVO –
záujemca/uchádzač“ zo dňa 8. 6. 2010, zverejnenej na portáli EVO (www.evo.gov.sk) alebo
inštrukciami uvedenými priamo v systéme EVO na portáli EVO, ktoré budú záujemcom alebo
uchádzačom sprístupnené systémom EVO po úspešnej registrácii do systému EVO, uskutočnenej
verejným obstarávateľom na základe žiadosti záujemcu o registráciu prostredníctvom systému EVO.
18.3. Predkladanie ponuky - dokumenty ponuky musia byť predložené do systému EVO v zmysle
Výnosu Ministerstva financií SR o štandardov pre informačné systémy verejnej správy v nasledovných
formátoch:
◄ pri textových súboroch (výstupy z MS Word) formáty: .rtf, .html, .pdf, .odt a txt,
◄ pri súboroch obsahujúcich tabuľky (výstupy z MS Excel) formáty: .rtf,.html,.htm, .pdf,
.odt a .txt
◄ formát pre kompresiu súborov formáty: .zip, tar, .gz,.tgz,.tar,.gz,
◄ pri grafických súboroch formáty: .gif, .jpg, .tif,.swf,.svg
18.4. K štandardom pre informačné systémy verejnej správy nepatria formáty MS Office s príponami
„.doc“, „.docx“ pre textové súbory a formáty s príponami „.xls“, „.xlsx“ pre súbory obsahujúce tabuľky.
18.5. Prenos dát v systéme EVO je obmedzený na 10 MB na dokument. V prípade, že predkladaný
dokument je väčší je potrebné rozdeliť ho na viac menších častí s maximálnou veľkosťou 10 MB na
jednu časť. Pri zadávaní názvu dokumentov nepoužívajte diakritiku.
18.6. V zmysle §39 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní musí byť elektronicky predkladaná ponuka
počas lehoty na predkladanie ponúk zakódovaná. S jej obsahom sa možno oboznámiť až po uplynutí
lehoty na otváranie ponúk. Uchádzač dokumenty tvoriace ponuku predkladá zašifrované. Na
zabezpečenie ponuky pomocou šifrovania odporúčame použiť šifrovací nástroj systému EVO, nástroj
na šifrovanie dokumentov ponúk qCrypt. Heslo k odšifrovaniu ponúk môže uchádzač poskytnúť
verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk:
- elektronicky prostredníctvom funkcie“ Odoslať heslo“, ktorú sprístupní systém EVO až po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk a ktorá je k dispozícií až do lehoty na otváranie ponúk, alebo
- osobne, poštou, telefonicky tak, aby bolo doručené verejnému obstarávateľovi do uplynutia lehoty na
otváranie ponúk.
Podrobné informácie ohľadom šifrovania súbor sú zverejnené na portáli EVO v príručke Použitie
šifrovacieho nástroja systému EVO.
18.7. V prípade použitia iného nástroja na šifrovanie ako šifrovacieho nástroja systému EVO
uchádzač doručí heslo alebo kľúč na odšifrovanie ponuky po termíne na predloženie ponúk do lehoty
na otváranie ponúk osobne alebo iným spôsobom (poštou, alebo e-mailom).
18.8. Ponuka predložená v elektronickej podobe musí byť podpísaná elektronickým podpisom. Systém
EVO vydáva pre potreby elektronického zadávania zákaziek vlastné bezpečnostné certifikáty
obsahujúce elektronický podpis. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch. V prípade, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú viacerí členovia
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štatutárneho orgánu splnomocnia jednu osobu, ktorá bude oprávnená v mene spoločnosti podpisovať
ponuku v systéme EVO. Splnomocnenie pre danú osobu bude súčasťou ponuky. V prípade, že
v mene spoločnosti bude ponuku podpisovať iný zástupca uchádzača na základe splnomocnenia,
splnomocnenie na zastupovanie bude súčasťou ponuky. Osobou oprávnenou podpisovať ponuku
v elektronickej podobe v mene spoločnosti sa rozumie osoba, ktorá v žiadosti o registráciu zaškrtla
kolónku „Osoba, ktorá žiada o registráciu , je oprávnená podpisovať ponuku v mene spoločnosti“. Táto
osoba dostane súbor s elektronickým podpisom a len táto osoba môže podpisovať ponuku
a predkladať v systéme EVO platné dokumenty tvoriace ponuku.
18.9. Uchádzač skončí predkladanie ponuky v elektronickej podobe vytvorením a odoslaním
Sprievodného listu. Sprievodný list obsahuje zoznam všetkých dokumentov požadovaných verejným
obstarávateľom a predložených uchádzačom prostredníctvom portálu EVO. Sprievodný list uchádzač
podpíše elektronickým podpisom vygenerovaným systémom EVO pre danú zákazku osobou
oprávnenou podpisovať ponuku v mene uchádzača. Pokiaľ uchádzač nedokončí predkladanie svojej
ponuky predložením sprievodného listu s vyznačenými platnými dokumentmi ponuky a podpísaný
platným elektronickým podpisom bude v rámci vyhodnotenia vylúčená, z dôvodu , že nie je úplná.
18.10. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby elektronickú ponuku predložil v dostatočnej
časovej rezerve pred lehotou na predkladanie ponúk. Ich anonymita je v systéme EVO zabezpečená
do termínu otvárania ponúk.
18.11.Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe musí obsahovať tieto údaje,
doklady a dokumenty:
18.11.1. vyplnené tlačivo návrh na plnenie kritérií týchto súťažných podkladov. Návrh na plnenie
kritérií uchádzač vyhotoví na celý predmet zákazky v predkladanej časti.
18.11.2. návrh zmluvných podmienok na poskytnutie predmetu zákazky v jednom vyhotovení vrátane
príloh, v ktorom zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v kapitole C - Obchodné
podmienky v nadväznosti na kapitolu B - opis predmetu zákazky a D - spôsob určenia ceny;
18.11.3.sprievodný list, ktorý musí obsahovať zoznam všetkých verejným obstarávateľom
požadovaných dokumentov predkladaných elektronicky prostredníctvom portálu EVO, podpísaný
uchádzačom elektronickým podpisom vygenerovaným systémom EVO pre túto zákazku pre osobu
oprávnenú podpisovať ponuku v mene uchádzača. V prípade, že uchádzač v sprievodnom liste
odstráni značku „√“ pred niektorým z dokumentov uvedených v sprievodnom liste, nebude sa takýto
dokument považovať za dokument predložený verejnému obstarávateľovi ako súčasť jeho ponuky
predkladanej v elektronickej podobe. Elektronická ponuka sa stáva platnou a úplnou až odoslaním
sprievodného listu s elektronickým podpisom uchádzača vygenerovaným systémom EVO. V prípade,
ak elektronická ponuka nebude obsahovať sprievodný list s elektronickým podpisom, bude
považovaná za neúplnú a bude z vyhodnotenia ponúk vylúčená.
18.12. Uchádzač doručí ponuku v lehote na predkladanie ponúk elektronický s uvedením obchodného
mena a sídla alebo miesta podnikania s označením „ verejná súťaž“ Vnútroočné šošovky
18.13. Elektronická ponuka musí byť predložená pri textových súboroch vo formátoch kódovania
a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Obsah ponuky možno sprístupniť až po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk.
18.14. Elektronická ponuka predložená uchádzačom po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk systém
EVO neprijme.
18.15.Predkladanie jednotlivých dokumentov ponuky je rozdelené do dvoch fáz:
A.. Predkladanie dokumentov ponuky
B. Vytvorenie sprievodného listu ponuky s elektronickým podpisom a predloženie
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18.16. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
uchádzač predkladá v listinnej podobe. Musia byť predložené ako originály alebo ich úradne overené
kópie, pokiaľ nie je určené inak.
18.16.1. potvrdenia, doklady a dokumenty, v súlade s platnou legislatívou, prostredníctvom ktorých
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení
o vyhlásení verejnej súťaže a v kapitole E - Podmienky účasti uchádzačov“ týchto súťažných
podkladov;
18.17. Splnomocnenia a vyhlásenia uchádzača predkladané v listinnej podobe musia byť podpísané
štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade podpisu iným zástupcom
uchádzača súčasťou ponuky musí byť aj splnomocnenie na zastupovanie. Musia byť predložené ako
originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
18.18. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti, splnomocnenia ,vyhlásenia, návrh zmluvy
bez uvedenia cien v prílohe, heslo na odšifrovanie ponuky v listinnej podobe
18.19. Uchádzač vloží do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
18.20. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti, splnomocnenia ,vyhlásenia doručené
osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto
prevzatia .
18.21. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti, splnomocnenia ,vyhlásenia, heslo na
dešifrovanie ponuky v listinnej podobe doručená poštou alebo osobne predložená po uplynutí lehoty
verejný obstarávateľ nebude akceptovať a ju uchádzačovi vráti neotvorenú.
18.22.Ponuka predkladaná poštou alebo osobne musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
18.23.Ponuka uchádzača (t.j. každý jej dokument) musí byť usporiadaná tak, že všetky listy v ponuke
musia byť vzostupne očíslované, aby nebolo možné žiaden list dodatočne vymeniť.
18.24.Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré budú súčasťou ponuky, musia byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, vtedy,
ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho
oprávňuje k takémuto úkonu.
18.25.4.Ak ponuka bude predložená skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje od tejto
skupiny dodávateľov, aby predložená ponuka bola podpísaná štatutárnym orgánom každého člena
skupiny uchádzačov alebo zástupcom člena skupiny uchádzačov, ktorý je oprávnený konať v mene
skupiny uchádzačov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli
alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
18.26.Dokumenty tvoriace obsah ponuky v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
18.27.Ponuka predložená uchádzačom v listinnej podobe musí obsahovať tieto údaje, doklady
a dokumenty:
18.27.1.potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v
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kapitole E - Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov; Podľa § 32 ods. 8 môže
uchádzač splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom.
18.27.2. splnomocnenie vydané na jednu osobu, ktorá je oprávnená v mene spoločnosti
podpisovať ponuku v systéme EVO, v prípade, že v mene spoločnosti konajú a podpisujú viacerí
členovia štatutárneho orgánu;
18.27.3. splnomocnenie vydané na iného zástupcu uchádzača, v prípade, že v mene spoločnosti bude
ponuku podpisovať iný zástupca uchádzača na základe splnomocnenia,;
18.27.4. splnomocnenie vydané na jednu osobu niektorého člena skupiny dodávateľov
oprávneného konať v mene skupiny a oprávneného podpisovať ponuku v systéme EVO, v prípade, že
ponuku predkladá skupina dodávateľov.
18.27.5. heslo na odšifrovanie súborov predložených elektronicky prostredníctvom portálu EVO,
v prípade že nebolo doručené elektronicky on-line prostredníctvom systému EVO, alebo iným
spôsobom /napr. poštou, osobne, telefonicky a pod./. V prípade, že doručeným heslom nebude možné
ponuku dešifrovať a sprístupniť komisii na vyhodnotenie ponúk, bude táto ponuka z verejnej súťaže
vylúčená.
18.27.6. Dokumenty, ktoré vystavuje uchádzač v listinnej podobe vo vlastnom mene, musia byť
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade predloženia
ponuky skupinou dodávateľov, musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za príslušného člena skupiny. Dokumenty sa predkladajú ako
originály, alebo notársky overené kópie
18.27.7. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená uchádzačom v listinnej podobe
obsahovala: Zoznam všetkých predložených dokladov a dokumentov.
18.27.8. Uchádzač predloží ponuku v jednej elektronickej kópii na CD/DVD nosičoch alebo na iných
vhodných nosičoch, vo formáte súborov. pdf., v strojovo čitateľnom tvare(textové a tabuľkové
výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf., alebo vo formáte pre kompresiu súborov. zip.

IV. PREDKLADANIE PONÚK
19. OZNAČENIE OBALOV PONÚK
19.1.Uchádzač vloží ponuku predkladanú listinne do samostatného nepriehľadného obalu. Obal musí
byť uzatvorený a vhodne zaistený proti nepovolenému otvoreniu.
19.1.1. Obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje:
19.1.1.2.adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 21.1 týchto súťažných podkladov,
19.1.1.3.adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
19.1.1.4.označenie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“,
19.1.1.5.označenie heslom súťaže „ Vnútroočné šošovky“.

20. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
20.1.Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
a) osobne: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, V. Spanyola 43, 01207 Žilina , od 8.00-15.00
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alebo
b) poštou: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
20.2.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená :
do 25. októbra 2013 do 09.00 hod. miestneho času
20.3.Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
21.1.Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
21.2.Doplnenie alebo zmenu ponuky v listinnej 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 verejného obstarávateľa a
doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa.
21.3. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať, príp. časť svojej ponuky
predloženej v elektronickej forme v portáli EVO. Pokiaľ chce uchádzač zmeniť časť svojej predloženej
ponuky je postačujúce odoslať novú časť ponuky, ktorú chce zmeniť a vygenerovať a ponuku ukončiť
novým sprievodným listom, pričom v novom sprievodnom liste odstráni zo zaškrtávacieho políčka
značku „√“ pri dokumentoch, ktoré nechce zahrnúť do ponuky a nový sprievodný list opätovne podpíše
elektronickým podpisom. Ak uchádzač neodošle opätovne sprievodný list zahrňujúci nové dokumenty
tvoriace ponuku, bude sa za platnú ponuku považovať posledná ponuka, ku ktorej bol poslaný
sprievodný list s dokumentmi označenými v sprievodnom liste.

V. OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK
22. OTVÁRANIE PONÚK
22.1. Otváranie časti ponuky s názvom „ Ostatné“ sa uskutoční dňa 25. októbra 2013 o 10.00
hod. miestneho času t.j. v lehote určenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na adrese:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, na oddelení verejného
obstarávania, 6. poschodie – je neverejné t.j. bude realizované bez účasti uchádzačov, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Komisia menovaná štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa po otvorení obálok s názvom „
Ostatné“ najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí časť ponuky, označenú ako "Ostatné".
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" označí poradovým číslom v tom poradí, v akom
bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony
spočívajúce vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti , podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti
ponuky , vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo
vylúčení ponúk uchádzačov.
22.2. Otváranie časti ponuky s názvom „ Kritéria“- je neverejné a sa uskutoční na adrese: Fakultná
nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, na oddelení verejného
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obstarávania, 6. poschodie. Presný dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako " Kritéria"

bude v súlade s ust. § 41 ods. 2/ a 3/ oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním časti ponúk, označených ako”Kritéria” musí byť
aspoň päť pracovných dní
22.3. Na základe § 43 odst. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa otvárania ponúk podľa § 41 zákona
o verejnom obstarávaní uchádzači, ktorí predložili ponuky, nezúčastňujú. Pod otváraním ponúk
elektronicky sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii na vyhodnotenie ponúk. Aby mohla komisia
zriadená verejným obstarávateľom otvoriť a vyhodnotiť ponuky uchádzačov, musí uchádzač doručiť
verejnému obstarávateľovi heslá k zašifrovaným súborom dokumentov ponuky po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk.
22.4. Komisia každú ponuku označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky označenú ako
„ Ostatné“ predloženú tým istým uchádzačom v tom poradí, v akom bola predložená.
22.5. V súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pri e- aukcií je otváranie ponúk podľa §
41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje
a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.
22.6. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako“ Ostatné“ a časti ponuky označenej ako“
Kritéria“ je verejný obstarávateľ povinný zaslať UVO informáciu s uvedením dátumu otvárania
príslušnej časti ponuky, bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.
23. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
23.1.Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk
a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie na splnenie podmienok účasti a na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa, nesmú počas prebiehajúceho
procesu vyhlásenej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani
záujemcom, ani žiadnym iným osobám.
23.2.Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, okrem údajov podľa bodu 23.4. pokiaľ uvedené nebude v rozpore
so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými
predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov atď.).
23.3.Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
23.4.Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „úspešný
uchádzač“), bude povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas
plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiacim s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty,
ktoré úspešný uchádzač od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné a nebude možné ich použiť
bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
24. PRESKÚMANIE PONÚK
24.1.Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- obsahujú náležitosti určené v bode 16,
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- splnili podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP
24.2.Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže
vylúčené.
24.3.Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
25 OPRAVA CHÝB
25.1.Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk bude hodnotiaca komisia
posudzovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
26. VYSVETĽOVANIE PONÚK
26.1. Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný
a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača so zmenou ponuky.
26.2.Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak predloží mimoriadne nízku
ponuku.
26.3.V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky
náklady súvisiace s realizáciou zákazky, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
26.4.Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
26.4.1. Ak predložené vysvetlenie návrhu ceny nie je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní alebo
26.4.2. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu

27.MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
27.1.Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v mene EUR.
28. VYHODNOCOVANIE PONÚK
28.1.Vyhodnotenie časti ponúk „ Ostatné“
a/ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s § 33 zákona o verejnom obstarávaní
b/ vyhodnotenie požiadaviek verejného obstarávateľa podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní
- komisiou vyhodnotí manuálne, mimo systém EVO . Oznámenie o vylúčení uchádzača z procesu
zadávania zákazky z dôvodu nesplnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ posiela listinne
poštou.
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Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní možno preukázať
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným
verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ písomne vyzve úspešného uchádzača na preukázanie
splnenia podmienok účasti.
Splnenie podmienok účasti podľa čestného vyhlásenia vyžaduje verejný obstarávateľ predložiť od
úspešného uchádzača v listinnej podobe v úradne overenej kópii v lehote 10 pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti o predloženie dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak podmienky
boli predložené ako splnené čestným vyhlásením.
V prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa § 33 zákona
o verejnom obstarávaní, dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača v ďalšom poradí - bude postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní..
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti:
§26 za každého člena skupiny dodávateľov osobitne
§27,§28 za všetkých členov skupiny dodávateľov spoločne
§26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť
Verejný obstarávateľ v súlade s § 33 zákona o verejnom obstarávaní cez systém EVO požiada
uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov
nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie do:
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača:
ak, nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
ak, predložil neplatné doklady
- ktorým uplynula lehota platnosti
- ktoré sú neúplné
- ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené
Nepredložil po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov v určenej lehote
Poskytol nepravdivé , alebo skreslené informácie
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača že bol vylúčený s uvedením
dôvodu a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 5 písm. e/ zákona o verejnom
obstarávaní.
Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotoví zápisnica podľa § 33 ods. 10 zákona o verejnom
obstarávaní.
Vyhodnotenie časti ponuky“ Kritéria“
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Vyhodnocovanie časti ponúk „ Kritéria“ je neverejné
Komisia môže cez systém EVO požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní
a počítaní.
Ak sa pri zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia cez
systém EVO požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do 5 pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti ak komisia neurčila dlhšiu lehotu.
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Po zdôvodnení môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia
predloženého zdôvodnenia , ktorá sa nesmie konať skôr ako 5 pracovných dní od doručenia
pozvánky.
Návrhy na plnenie kritérií, ktoré budú súčasťou formulára vypracované pomocou nástroja qDesigner
sa vyhodnotia v systéme EVO.
28.2. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorí
splnili podmienky na účasť v elektronickej aukcií.
28.3. Elektronická aukcia je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predkladanie
nových jednotkových cien upravených smerom nadol.
28.4. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoční po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk. Východiskom elektronickej aukcie sú celkové ceny
za každú časť samostatne. Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny predmetu zákazky.
Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšia celková cena
vyjadrené v eurách s DPH.
28.5 Celkovým úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý sa po vyhodnotení kritérií
v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste v zmysle hodnotiacich kritérií uvedených v časti A.3.

VI. PRIJATIE PONUKY
29. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
29.1 Vyhodnotenie ponúk bude elektronickou aukciou.
29.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.
29.3 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk. V oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača.
30. UZAVRETIE ZMLUVY
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30.1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú
na uzavretie zmluvy, tak aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa kedy bol na jej uzatvorenie
písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s druhým v poradí. Ak druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa kedy bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný môže verejný
obstarávateľ uzavrieť zmluvu s tretím v poradí, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, tak aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa kedy bol na
jej uzatvorenie písomne vyzvaný . Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s
ponukou predloženou uchádzačom / uchádzačmi/ s ktorým sa uzatvára zmluva. V prípade, ak budú
uplatnené revízne postupy proti postupu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu
v predĺžených lehotách podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
30.2. Ak ponuka predložená skupinou dodávateľov bude prijatá verejným obstarávateľom, verejný
obstarávateľ požaduje od tejto skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v súlade s platnou
legislatívou najneskôr k termínu podpisu zmluvy.
30.3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o poskytnutí služby § 45 zákona o verejnom obstarávaní v
lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva o poskytnutí služby nesmie byť v rozpore so súťažnými
podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
30.4. Zmluva o poskytnutí služby nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán . Zmluva o poskytnutí služby nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia zmluvy v zmysle ustanovenia § 47 a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie
zmluvy).
30.5. Ak ponuka predložená skupinou dodávateľov bude prijatá verejným obstarávateľom, verejný
obstarávateľ požaduje od tejto skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v súlade s platnou
legislatívou najneskôr k termínu podpisu zmluvy.
31. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
31.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli
byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní
podať verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu.
31.2 Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže v
prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska
verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona o verejnom
obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v III. oddieli –
OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE. Oznámenie
o vyhlásení vo verejnom obstarávaní bolo uverejnené vo vestníku č. 180/2013 zo dňa 14.09.2013
pod značkou 15493-MST.

1. PODMIENKY ÚČASTI, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA PODĽA § 26
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp.
ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne
overené fotokópie týchto dokladov:
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 a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme,apodľa
b) zákona o verejnom obstarávaní, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Uvedené
skutočnosti preukáže platným výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla, nie starším ako tri mesiace ku dňu
stanoveného ako termín na predkladanie ponúk. fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra
trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie
podľa osobitných predpisov, právnická osoba podnikateľ predloží výpisy z registra trestov za osoby,
ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu uchádzača. Napr. pri akciovej
spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z
registra trestov za všetkých členov predstavenstva; pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú
štatutárnym orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov.
c) 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. Uvedenú skutočnosť preukáže potvrdením príslušného súdu alebo rovnocenným
dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starším
akotrimesiacekudňupredkladaniaponúk.
d) 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. Uvedené skutočnosti preukáže: potvrdením (potvrdeniami) príslušnej zdravotnej
poisťovne alebo poisťovní, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia,
nie starším ako tri mesiace, potvrdením príslušnej sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v
evidencii sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie starším ako tri
mesiace
ku
dňu
stanoveného
ako
termín
na
predkladanie
ponúk.
e) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia. Uvedenú skutočnosť preukáže potvrdením miestne príslušného daňového
úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu stanoveného ako termín na predkladanie ponúk.
f) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Uvedenú skutočnosť preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar.
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h) zákona o verejnom obstarávaní, 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a)spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b)právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz
účasti
vo
verejnom
obstarávaní
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Uvedenú skutočnosť preukáže potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie nie starším ako tri mesiace ku dňu stanoveného ako termín na predkladanie
ponúk
a
čestným
vyhlásením.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
2.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ
prijíma
aj
iný
rovnocenný
doklad
predložený
uchádzačom.
3.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydá niektoré z dokladov
uvedených v bode 1 alebo nevydá ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa
predpisov
platných
v
krajine
jeho
sídla.
4.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.
5. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom
obstarávaní
spôsobom
podľa
§
128
zákona.
6.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
spôsobom
podľa
§
128
zákona.
7. Za závažné porušenie odborných povinnosti na účely zákona o verejnom obstarávaní sa
rozumienajmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu
nelegálneho zamestnavania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva a
hrubé porušenie zmluvných povinnosti, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného
orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodutie stane
konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočnosti alebo
bezpečnosť
dodávok,
možno
preukázať
aj
iným
prostriedkom.
8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní
sa
rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu , proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu , proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho
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orgánu
zamietnutá
alebo
konanie
zastavené
alebo
d)
iný
právoplatný
rozsudok
súdu.
Podmienkou účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa
osobitného
predpisu.
Splnenie podmienky účasti možno preukážať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na
predloženie dokladov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti. Predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti musí byť v súlade s čestným vyhlásením predloženým v ponuke
úspešného uchádzača v súlade s § 32

2. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE
FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA
s§ 27 ods. 1 písm. a/ vyjadrením banky /alebo bánk, ak má uchádzač vedené účty vo viacerých

SA

bankách/, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky,
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov, v
prípade splácania úveru, dodržuje plátkový kalendár a jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.
Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť aktuálne, vydané
príslušnou bankou maximálne 3 mesiace pred poskytnutím ponuky uchádzača a uchádzač ním musí
preukazovať svoju aktuálnu a skutočnú finančnú situáciu. Obsah textu - preukázanie schopnosti
záujemcu plniť si finančné záväzky ponecháva verejný obstarávateľ v kompetencií banky. K
vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len
v bankách, od ktorých predloží vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. Doklad
musí byť originál alebo úradne overená kópia.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa
predkladá vyjadrenie banky/bánk za všetkých členov skupiny spoločne.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení kúpnej zmluvy bude môcť reálne disponovať so
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukáže 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli uchádzačovi poskytnuté.
Podľa § 32 ods. 8: 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 podľa súťažných podkladov.

3. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ,
TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
.
§ 28 ods. 1 písm. l) bod 2 vyhlásenie zhody na ponúkaný predmet zákazky s doplňujúcimi podkladmi k
nemu alebo certifikát vydaný autorizovanými osobami, resp. notifikovanými osobami Európskymi
spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami
/ zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody s
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technickými požiadavkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade predloženia certifikátu
vyhotoveného autorizovanou osobou so sídlom v krajine EU požaduje sa predloženie dokladu o
pridelení registračného čísla ŠUKL, Bratislava /kód výrobku/, predloženia certifikátu vyhotoveného
autorizovanou osobou so sídlom v SR doklad o pridelení registračného čísla netreba predkladať.
Podľa § 32 ods. 8 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 podľa súťažných podkladov.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 28
ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.. 2. § 28 ods. 1 písm. l) bod 2.
V prípade, že uchádzač alebo záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využije technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase
predloženia ponuky, je uchádzač alebo záujemca povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osôb, ktorých spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f/ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
spoločne. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v lehote do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia výzvy na predloženie dokladov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti. Predloženie
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti musí byť v súlade s čestným vyhlásením
predloženým v ponuke úspešného uchádzača v súlade s § 32 ods. 8.

Minimálne požiadavky na preukázanie splnenia podmienok účasti:
1. Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných
dokladov a dokumentov uvedených v kapitole Podmienkach účasti uchádzačov.
2. Požiadavky na splnenie podmienok účasti:
2.1. Osobné postavenie uchádzača –doklady podľa § 26 ods. 1
2.2. Splnenie finančných a technických podmienok dokumenty a informácie podľa § 27,§ 28
3. Členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa :
3.1. platnosť dokladov
3.2. úplnosť dokladov
3.3. splnenie osobného postavenia
3.4. splnenie finančného postavenia
3.5. splnenie technických podmienok
4.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
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1. nesplnil podmienky účasti podľa § 26
2 predložil neplatné doklady /ktorým uplynula doba platnosti, ktoré sú neúplné, ktoré sú
poškodené, nečitateľné alebo pozmenené/, alebo nepravdivé.
3. nepredložil požadované doklady alebo informácie, ktorými preukazuje finančné,
ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 písm. a/, alebo poskytnuté doklady budú neplatné /
ktorým uplynula doba platnosti, ktoré sú neúplné, ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo
pozmenené/, alebo nepravdivé.
4. nepredložil doklady a informácie, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť podľa § 28 ods. l písm. a/, d/, l/ bod 2, alebo zistil, že predložené doklady sú
neplatné / ktorým uplynula doba platnosti, ktoré sú neúplné, ktoré sú poškodené, nečitateľné
alebo pozmenené/, alebo nepravdivé.
8. Členovia komisie budú posudzovať splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek
v oznámení a tejto časti SP : SPLNIL/NESPLNIL
8.1. Ak uchádzač bude aspoň raz hodnotený NESPLNIL, nesplnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní a bude z verejnej súťaže vylúčený.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPOSOB ICH
UPLATNENIA
A.3.1 Stanovené kritérium
Kritérium:
Celková zmluvná cena v EUR s DPH , ktorou sa rozumie celková cena/ 1 roky ( za každú
časť samostatne t.j. 9 častí ) podľa špecifikácie do sídla verejného obstarávateľa a v zmysle opisu
predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
A.3.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria
Automatizované vyhodnotenie – prostredníctvom elektronickej aukcie
1. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien. Účelom elektronickej aukcie je
zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.
3. Elektronická aukcia bude uskutočnená na každú časť predmetu zákazky samostatne, teda celkovo
93 elektronických aukcií. Elektronické aukcie sa začnú najskôr dva dni odo dňa odoslania výzvy na
účasť v elektronickej aukcii.
4. Počas elektronickej aukcie budú všetci uchádzači informovaní v každom okamihu o ich relatívnom
umiestnení.
5. Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe výsledku
elektronickej aukcie.
6. Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu nemožno podať námietky.
Predmet e -aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Elektronický e- aukčný priestor je
prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači
predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha online vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e -aukcie a ich
vyhodnocovanie v limitovanom čase. E -aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami EVO
prostredníctvom siete Internet. Verejný obstarávateľ odošle výzvu na účasť v e -aukcii elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačom. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie
týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia
súťažného kola a spôsob ukončenia e -aukcie, minimálny krok zníženia nových cien. V úvodnom
kole/ medzikole / verejný obstarávateľ zadá jednotlivé položky z ponuky uchádzača. Uchádzači sa
oboznámia s priebehom a pravidlami e -aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho
kroku zníženia ceny ponuky, pravidlá predlžovania súťažného kola . Do začatia e -aukcie uchádzači
nemôžu svoje ponuky meniť. V súťažnom kole bude prebiehať e -aukcia on-line. Uchádzači budú mať
možnosť upravovať ceny položiek v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol. Zmena ceny nesmie byť
na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za rovnaký predmet
zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk.
Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.2.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v mene EUR, v súlade so
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu je
možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:
(a) zmeny colných a daňových predpisov, alebo
(b) iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie ceny (dôvod zmeny ceny musí
byť preukázateľný).
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Opis predmetu zákazky:
1. Mäkká vnútroočná šošovka – hydrofilná :
- materiál : hydrofilný akrylát s 25% obsahom vody
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: “4-bodový“
- priemer optickej časti: 6,0mm
- priemer haptickej časti: 10,5-11,0mm (v závislosti od dioptrickej hodnoty)
- rozsah dioptrií: 0,0 až +35,0
- asférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
- počet: 100 ks
2. Mäkká vnútroočná šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofilný akrylát s hydrofóbnym povrchom
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: C-loop
- priemer optickej časti: 6,0mm
- priemer haptickej časti: 12,5mm
- rozsah dioptrií: 0,0 až +40,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
- počet: 600 ks
3. Mäkká vnútroočná šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofóbny akrylát
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný (asymetrický, s väčšou konvexitou prednej časti)
- tvar haptickej časti: L-loop
- priemer optickej časti: 6,0mm
- priemer haptickej časti: 13,0mm
- rozsah dioptrií: 6,0 až +40,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
- počet: 100 ks
4. Mäkká vnútroočná šošovka – hydrofóbna :
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- materiál : hydrofilný akrylát s hydrofóbnym povrchom
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: “4-bodový“
- priemer optickej časti: 6,0mm
- priemer haptickej časti: 11,0mm
- rozsah dioptrií: -10,0 až +45,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
- počet: 100 ks
5. Mäkká vnútroočná šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofóbny akrylát
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: C-loop
- priemer optickej časti: 6,0mm
- priemer haptickej časti: 13,0mm
- rozsah dioptrií: +6,0 až +30,0
- asférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
- počet: 300 ks
6. Mäkká vnútroočná šošovka so žltým filtrom :
- materiál : hydrofóbny akrylát
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný (asymetrický, s väčšou konvexitou prednej časti)
- tvar haptickej časti: L-loop
- priemer optickej časti: 6,0mm
- priemer haptickej časti: 13,0mm
- rozsah dioptrií: +6,0 až +40,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- žltý filter pre modré svetlo
- cartridge v cene
- počet: 100 ks

7. Mäkká vnútroočná šošovka so žltým filtrom :
- materiál : hydrofilný akrylát s 26% obsahom vody
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- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: C-loop
- priemer optickej časti: 5,75mm
- priemer haptickej časti: 12,0mm
- rozsah dioptrií: +5,0 až +36,0
- rozdiel dioptrií: 0,25
- asférická (s nulovou sférickou aberáciou)
- squere edge
- UV filter
- žltý filter pre modré svetlo
- cartridge v cene
- počet: 600 ks
8. Tvrdá vnútroočná šošovka :
- materiál : PMMA
- prednokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: enklavačný
- priemer optickej časti: 5,0mm
- priemer haptickej časti: 8,5,mm
- rozsah dioptrií: +2,0 až +30,0
- asférická
- UV filter
- počet: 20 ks
9. Mäkká vnútroočná šošovka s priemerom 7 mm :
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová / trojkusová
- tvar optickej časti: bikonvexný
- tvar haptickej časti: C / L-loop
- sférická / asférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
- počet: 20 ks

Uvedené množstvá sú orientačné a nie sú pre FNsP záväzné, budú sa spresňovať čiastkovými
objednávkami.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY
Verejný obstarávateľ požaduje v kúpnej zmluve dodanie tovaru upraviť záväzky zmluvných strán,
ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Uvedené obchodné podmienky poskytnutia
predmetu zákazky budú súčasťou kúpnej zmluvy a je prípustné ich meniť.
1.

Výsledkom súťaže bude kúpna zmluva na dodanie tovaru, uzatvorená podľa Zák. č. 409 Zb.
(Obchodného zákonníka) predmetom ktorej bude dohoda medzi verejným obstarávateľom a
právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou dodať tovar, o základných podmienkach plnenia
zmluvy, najmä o cene, rozsahu predmetu zákazky v určenom období.

2.

Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3.

V prípade, ak návrh kúpnej zmluvy na dodanie tovaru vypracovaný uchádzačom nebude v
súlade s príslušnými požiadavkami verejného obstarávateľa, uvedenými v súťažných
podkladoch, v ponuke uchádzača, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh
neprijať a predmet zmluvy nerealizovať.

4.

V prípade, ak uchádzač odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu na dodanie tovaru, môže verejný
obstarávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti uzavrieť zmluvu,
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

5.

Kúpnu zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomných
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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B.4 NÁVRH ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Navrhované zmluvné podmienky pre spracovanie návrhu kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v znení § 409
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmluvné strany.
1.1. Kupujúci
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
číslo účtu
1.2. Predávajúci
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zapísaný

Preambula
Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, pričom na obstaranie predmetu
zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania – verejná súťaž – nadlimitná zákazka.
Výsledkom, tohto verejného obstarávania je výber úspešného uchádzača, s ktorým bude uzatvorená
kúpna zmluva. Súčasťou verejného obstarávania bola elektronická aukcia.

Čl. I
Účel a predmet rámcovej dohody
1.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodanie vnútroočných šošoviek – časť č......bližšie
špecifikovaného v prílohe č. 1 a to podľa potrieb kupujúceho, ktoré budú určené čo do druhu
a množstva v jednotlivých objednávkach kupujúceho. Na základe tejto zmluvy je predávajúci
povinný predmet kúpy kupujúcemu odovzdať spolu so všetkými dokladmi vzťahujúcimi sa na
predmet kúpy a kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok
uvedených v tejto zmluve.
1.2. Predpokladané množstvo tovaru, ktorý má byť v zmysle zmluvy predávajúcim
kupujúcemu dodané je ........... za 12 mesiacov. Toto predpokladané množstvo nie je
žiadnym spôsobom záväzné pre zmluvné strany a predstavuje len orientačný odhad
celkového počtu vnútroočných šošoviek, ktoré majú byť v zmysle zmluvy predávajúcim kupujúcemu
dodané za obdobie 12mesiacov.
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1.3 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa ods. 1.1 tohto článku na
základe prijatých objednávok kupujúceho v plnom rozsahu, v ktorých bude uvedený
konkrétny rozsah predmetu zmluvy, teda presná špecifikácia druhu tovaru, jeho
množstvo ako aj konkrétna kúpna cena v zmysle tejto zmluvy.
ČL.II
Čas plnenia a miesto dodania

2.1. Oddelenie zdravotníckych pomôcok a materiálu - Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V.
Spanyola č. 43 012 07 Žilina
2.2. Verejný obstarávateľ požaduje dodávať tovar podľa potrieb FNsP.
2.3.Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet kúpy do 24 hodín od prijatia objednávky. Časom splnenia
predmetu dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu plnenia v sídle kupujúceho
dohodnutým spôsobom.
.
2.4. Dopravu tovaru, ktorý má byť v zmysle tejto dohody dodaný kupujúcemu zabezpečuje
predávajúci na vlastné náklady, pričom náklady na dopravu spojené s dodaním tovaru
do miesta dodania sú zahrnuté v kúpnej cene.
2.5. Trvanie zmluvy :1rok od účinnosti zmluvy
Čl. III
Kúpna cena
3.1. Kúpna cena za tovar, špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, je stanovená dohodou

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov . Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že výška kúpnej ceny sa vypočítava v závislosti od
množstva dodaného a odobratého tovaru v zmysle podľa jednotlivých objednávok.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovaru je stanovená platnou cenovou ponukou
predávajúceho, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ( Prílohu č. 1). Ceny sú uvedené v eurách
vrátane všetkých režijných nákladov predávajúceho, súvisiacich s dodaním tovaru , ktoré je
predávajúci povinný uhradiť.
3.3.V prílohe je uvedený zoznam položiek tvoriacich predmet obstarávania s uvedením jednotkovej
ceny v EUR s DPH, ako aj s uvedením celkovej ceny za predpokladané množstvo odberu tovaru
počas trvania kúpnej zmluvy v EUR s DPH. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom
tovaru . Skutočne odobraté množstvo tovaru môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané
33
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množstvo tovaru. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednané a dodané množstvo tovaru na
základe objednávky
3.6. Vo výnimočných prípadoch z dôvodu akútnej potreby a časovej tiesne na strane kupujúceho, je
tento oprávnený zabezpečiť nákup určitého druhu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy, v
nevyhnutne potrebnom množstve na pokrytie nutnej časovej potreby aj u iného dodávateľa, po
písomnom dohovore s predávajúcim. Spôsob dorozumievania dohodnú účastníci mimo rámca tejto
zmluvy.
Čl. IV
Porušenie zmluvných povinností
4.1. Omeškanie
4.1.1.V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu úrok z omeškania, ktorá sa
rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania
s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, takto určená sadzba úrokov
platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku., podľa nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 21/2013 Z .z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.( §
369 ods. 2 )
4.2. Odmietnutie dodávky
4.2.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s touto dohodou. Za tým
účelom je kupujúci povinný pri prevzatí každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu a skladbu
a bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do 5 dní písomne reklamovať prípadné rozdiely
v dodanom množstve a sortimente tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto chyby zanikne. Za
chyby zrejmé už pri odbere sa považujú aj tie chyby, ktoré od začiatku robia tovar
neupotrebiteľným. Pri zrejmých chybách, ktoré robia tovar neupotrebiteľným je kupujúci oprávnený
dodávku odmietnuť a reklamovať a predávajúci je povinný na vlastné náklady v najkratšom
možnom termíne najneskôr do 24 hodín dodať bezchybný tovar.
4.2.2.Predávajúci garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak
obvyklé vlastnosti.
4.2.3. Záruka za akosť predávajúcim dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti
po dobu záručnej doby, ktorej dĺžka zodpovedá dobe exspirácie, poskytnutej výrobcom tovaru a ktorá
je uvedená na obale tovaru.
Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou bude
kupujúceho o tejto skutočnosti informovať, pričom kupujúcemu zároveň vznikne právo takýto tovar
podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.
4.2.4. Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy / z dôvodov nepriaznivých
okolností na strane predávajúceho/ dodať tovar podľa čiastkovej objednávky, kupujúci si vyhradzuje
právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej kvality od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na
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pokrytie časovej tiesne, je kupujúci oprávnený k postupu podľa predchádzajúcej vety, zásadne vždy
v písomnej forme , príp. faxom a to po vzájomnom dohovore.
4.3.Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien vstupných surovín, energie a palív, zmeny colných, daňových
a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, je možné upraviť len písomnou
formou odsúhlaseného dodatku.
4.4. Odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania
4.4.1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s touto dohodou a zaplatiť kúpnu cenu určenú
touto dohodou.
4.4.2.Predávajúci je povinný odovzdať tovar v súlade s touto dohodou a fakturovať cenu určenú
touto dohodou.
Čl. V
Platobné a fakturačné podmienky
5.1.Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci vždy predávajúcemu na dodacom liste.
5.2.Zmena ceny z dôvodu zmeny cien colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich
štruktúru dohodnutej ceny je možné opraviť len písomnou formou zmluvnými stranami
odsúhlaseného dodatku k tejto dohode na dodanie tovaru.
5.3.Ostatné zmeny cien nie sú prípustné.
5.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
dohody.
5.5.Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok zo zmluvnej ceny.
5.6. Úhrada faktúry za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostným prevodom mesačne najneskôr za
60 kalendárnych dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.
5.7.V prípade omeškania úhrady faktúry môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania
, ktorý sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu
omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov, takto určená
sadzba úrokov platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku., podľa nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z .z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Obchodného zákonníka.( § 369 ods. 2 ).

Čl. VI
Záruky
6.1. Predávajúci poskytne na tovar dodaný podľa tejto zmluvy záručnú dobu v trvaní záručnej doby
vyznačenej na obale výrobku za podmienky, že tovar je skladovaný podľa smerníc . Po dobu
reklamácie musí byť reklamovaný tovar uložený oddelene od ostatného tovaru a kupujúci nie je
oprávnený zaobchádzať s reklamovaným tovarom spôsobom, ktorý by zistenie reklamovanej chyby
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sťažil, resp., znemožnil. Záruka predávajúceho sa nevzťahuje na prípady násilného alebo
mechanického poškodenia kupujúcim, ani na prípady, keď chyba vznikne v dôsledku neodborného
zaobchádzania zo strany kupujúceho, alebo v dôsledku zaobchádzania v rozpore s predpísaným
postupom.
6.2. Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva, ako aj pri výmene reklamovaného
tovaru, náklady na vrátenie hradí predávajúci.
6.3 Pri zámene tovaru alebo zaslaní iného sortimentu môže kupujúci odmietnuť dodávku.
6.4. Predávajúci sa k kúpnej zmluve zaručí, že bude dodávať kupujúcemu tovar v najlepšej kvalite.
.
Čl. VII
Riešenie sporov
7.1.Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto dohody budú
prednostne riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že akýkoľvek pokus o zmier bude neúspešný,
obráti sa zmluvná strana, ktorá sa bude cítiť poškodená vo svojich právach na príslušný súd.

Čl. VIII
Iné dojednania
Odstúpenie od dohody a náhrada škody
8.1. Od rámcovej dohody môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade podstatného
porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov. Za podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti na strane predávajúceho považujú zmluvné strany:
- opakované nedodržanie dodacej lehoty
- opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutého výrobku
8.2. Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana škodu druhej
zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške.
8.3. Pod pojmom „opakované „ zmluvné strany rozumejú minimálne 3- krát po sebe idúce
porušenie dohodnutej povinnosti.
8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán,
zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti
porušením zmluvných povinností .
8.5.Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane.
8.6.Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak predávajúci nedodrží zmluvnú cenu.
8.9.Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana s uvedením dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu.
8.10.Vypovedanie musí byť vykonané len písomnou formou.
8.11.Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými
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ustanoveniami Obchod. zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.
8.12. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak dostane relevantnú ponuku na
kvalitatívne porovnateľné výrobky od iného subjektu za podstatne nižšiu kúpnu
cenu ako je cena dohodnutá v tejto rámcovej dohode , ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V tomto prípade má kupujúci povinnosť navrhnúť predávajúcemu zníženie ceny predmetu
dodávky v súlade s transparentnou ponukou. Predávajúci má povinnosť zaujať stanovisko
k navrhovanému zníženiu ceny do 10 dní. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na
navrhovanom znížení ceny, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
9.1.Vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.
9.2.Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané
zmluvnými stranami.
9.3.Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá zo
zmluvných strán dostane po podpise 2 (dva) rovnopisy zmluvy.
9.4 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto kúpnej 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.
9.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 obsahujúca špecifikáciu, množstva, druhu
a ceny dodávaného tovaru.
9.6. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
9.7. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohoda je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
povinne zverejňovanou zmluvou.

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

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

..............................................
Predávajúci

.............................................
Kupujúci
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Príloha A k súťažným podkladom - Vyhlásenie uchádzača
Súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v súťažných podkladoch v rámci súťaže na predmet zákazky „Vnútroočné šošovky

...........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha B k súťažným podkladom - Vyhlásenie skupiny dodávateľov

Súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch v rámci súťaže na predmet zákazky „Vnútroočné šošovky”

...........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha C k súťažným podkladom
plnenie kritéria - najnižšia cena.
1.
2.

- Tabuľka návrhov uchádzača na

Uchádzač je povinný predložiť svoj vlastný návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny určeného verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk
Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
Názov položky

Počet
MJ
MJ

1. časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka – hydrofilná :
- materiál : hydrofilný
akrylát s 25% obsahom
vody
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti: “4bodový“
- priemer optickej časti:
6,0mm
- priemer haptickej časti:
10,5-11,0mm (v závislosti
od dioptrickej hodnoty)
- rozsah dioptrií: 0,0 až
+35,0
- asférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
2.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofilný
akrylát
s hydrofóbnym
povrchom
- zadnokomorová

100

ks

600

ks

Jednot.
cena
bez
DPH
v €

DPH
v sadzbe
20%

Jednot.
cena
bez
DPH v
€

Celková
Cena
bez
DPH
v€

DPH
v sadzbe
20%

Celková
cena
s DPH
v€
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- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti: Cloop
- priemer optickej časti:
6,0mm
- priemer haptickej časti:
12,5mm
- rozsah dioptrií: 0,0 až
+40,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
3.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofóbny
akrylát
- zadnokomorová
- monofokálna
- tvar optickej časti:
bikonvexný (asymetrický,
s väčšou
konvexitou
prednej časti)
- tvar haptickej časti: Lloop
- priemer optickej časti:
6,0mm
- priemer haptickej časti:
13,0mm
- rozsah dioptrií:6,0 až
+40,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
4.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofilný
akrylát
s hydrofóbnym
povrchom
- zadnokomorová

100

ks

100

ks
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- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti: “4bodový“
- priemer optickej časti:
6,0mm
- priemer haptickej časti:
11,0mm
- rozsah dioptrií: -10,0 až
+45,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene
5.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka – hydrofóbna :
- materiál : hydrofóbny
akrylát
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti: Cloop
- priemer optickej časti:
6,0mm
- priemer haptickej časti:
13,0mm
- rozsah dioptrií: +6,0 až
+30,0
- asférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene

6.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka
so
žltým
filtrom :
- materiál : hydrofóbny
akrylát
- zadnokomorová

300

ks

100

ks
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- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný (asymetrický,
s väčšou
konvexitou
prednej časti)
- tvar haptickej časti: Lloop
- priemer optickej časti:
6,0mm
- priemer haptickej časti:
13,0mm
- rozsah dioptrií: +6,0 až
+40,0
- sférická
- squere edge
- UV filter
- žltý filter pre modré
svetlo
- cartridge v cene
7.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka
so
žltým
filtrom :
- materiál : hydrofilný
akrylát s 26% obsahom
vody
- zadnokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti: Cloop
- priemer optickej časti:
5,75mm
- priemer haptickej časti:
12,0mm
- rozsah dioptrií: +5,0 až
+36,0
- rozdiel dioptrií: 0,25
- asférická (s nulovou
sférickou aberáciou)
- squere edge
- UV filter
- žltý filter pre modré
svetlo

600

ks
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- cartridge v cene
8.časť
Tvrdá
vnútroočná
šošovka :
- materiál : PMMA
- prednokomorová
- monofokálna
- jednokusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti:
enklavačný
- priemer optickej časti:
5,0mm
- priemer haptickej časti:
8,5,mm
- rozsah dioptrií: +2,0 až
+30,0
- asférická
- UV filter
9.časť
Mäkká
vnútroočná
šošovka s priemerom 7
mm :
- zadnokomorová
- monofokálna
jednokusová
/
trojkusová
- tvar optickej časti:
bikonvexný
- tvar haptickej časti: C /
L-loop
- sférická / asférická
- squere edge
- UV filter
- cartridge v cene

20

ks

20

ks

..........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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B.5. AKČNÝ PORIADOK
1 Základné pojmy pre e- aukciu :
1.1 elektronická aukcia – je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenie na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Účelom e- aukcie je zostaviť poradie ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a výberu
úspešného uchádzača.
1.2. e- aukčný pracovný priestor – je samostatný pracovný priestor, kde verejný obstarávateľ zadá
základné parametre e- aukcie napr. lehoty, kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk, minimálny
akceptovaný rozdiel zmeny ponuky, počet kôl , zoznam uchádzačov, ich úvodné úplné vyhodnotenia
ponúk . Tento databázový priestor je prístupný len uchádzačom, ktorí boli vyzvaní do e- aukcie.
1.3. účastníci e- aukcie – uchádzači, ktorí v predmetnom verejnom obstarávaní splnili podmienky
účasti; splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky; neboli vylúčení z predmetného
postupu verejného obstarávania a dostali výzvu /pozvánku/ na účasť v e- aukcii;
1.4.predmet e- aukcie – poskytnutie služby požadovanej verejným obstarávateľom v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch;
1.5. kolo e- aukcie – limitovaný čas stanovený na predkladanie ponúk uchádzačmi vyzvanými na
účasť v e- aukcii, ich porovnávanie a vyhodnocovanie v limitovanom čase;
2. Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie
technického pripojenia:
2.1. Systém EVO využíva na komunikáciu počítačovú sieť Internet a jej technologické prostriedky, t.j.
že na jeho spustenie je potrebné mať počítač s prístupom na Internet a nainštalovaný internetový
prehliadač.
2.2. Potrebné technické vybavenie:
◄ Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP).
◄ Pripojenie na Internet.
◄ Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x a vyššie. Internetový prehliadač musí
podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
◄ Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom
◄ V internetovom prehliadači nastavený jazyk „Slovenčina“.
◄ Adobe Acrobat 6.x Standard a vyššie verzia pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov
a ponúk.
3. Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie:
3.1. Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom systému EVO a bude dvojkolová. Počas
elektronickej aukcie bude umožnené všetkým vyzvaným uchádzačom reagovať na ponuky ostatných
uchádzačov. Východiskom e- aukcie sú celkové ceny
3.2. Elektronická aukcia sa bude vykonávať na celý predmet zákazky- za každú časť samostatne (t.j. v rámci
predmetnej verejnej súťaže bude realizovaných 9 elektronických aukcií).
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3.2.1. Východiskom elektronickej aukcie , je celková cena v € s DPH –za každú časť predmetu zákazky
samostatne .
3.3.Uchádzači, ktorí nebudú vylúčení z verejnej súťaže, budú verejným obstarávateľom vyzvaní na
účasť v elektronickej aukcií na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Výzva na účasť v
elektronickej aukcii bude verejným obstarávateľom odoslaná elektronickými prostriedkami súčasne
všetkým uchádzačom a bude obsahovať všetky príslušné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.
Výzvu k účasti na elektronickej aukcii odošle verejný obstarávateľ minimálne dva pracovné dni pred jej
začatím s uvedeným všetkých potrebných informácii k priebehu elektronickej aukcie podľa § 43
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Po otvorení elektronickej aukcie odošle systém EVO uchádzačom, ktorí boli
zaradení do e- aukcie výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Systém EVO zašle výzvu na účasť ako
e-mailovú správu elektronickou poštou na e-mailovú adresu, uvedenú záujemcom v žiadosti o
registráciu. Výzva na účasť obsahuje linku na web stránku príslušnej e- aukcie, termín začatia
elektronickej aukcie, inštrukcie pre prihlásenie sa do systému EVO . Výzva na účasť v elektronickej
aukcii je zverejnená v menu „Súťažné podklady“ v časti „Podklady k e -aukcii“ a obsahuje najmä
informácie týkajúce sa individuálneho pripojenie k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a
čas začatia elektronickej aukcie, spôsob skončenia elektronickej aukcie, vzorec na určenie
automatizovaného prehodnotenia poradia na základe nových cien. Váš návrh ceny v e- aukcii
uvádzajte jednotkovú cenu v eurách s DPH.
3.4. Uchádzač sa pripojí na elektronické zariadenie e- aukcie, t.j. príslušnú web stránku e- aukcie v
systéme EVO uvedenú v pozvánke do aukcie. Otvorením linky web stránky e- aukcie v internetovom
prehliadači uchádzač bude vyzvaný na prihlásenie sa do systému EVO. Uchádzač sa prihlási svojím
ID používateľa a identifikuje sa heslom, ktoré použil v predchádzajúcej časti zadávania zákazky.
3.5. Čas medzi odoslaním pozvánky na účasť do e- aukcie a začatím e- aukcie je minimálne dva
pracovné dní. V prípade , že sa uchádzač prihlási do e- aukcie systém EVO zobrazí správu, že ešte
nenastal čas pre e- aukciu.
3.6.E- aukciu urobí na každú časť predmetu zákazky samostatne. E- aukcia bude prebiehať v dvoch kolách,
v medzikole /nultom/ kole zadá verejný obstarávateľ vstupné hodnoty z jednotlivých ponúk uchádzačov ,
druhé /súťažné/ kolo bude prebiehať 30 minút. Súťažné kolo bude predlžované o 5 minút za podmienok a
pravidiel určených verejným obstarávateľom vo výzve na účasť v elektronickej aukcií. Elektronická aukcia sa
skončí ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 30. minút.
Ak dôjde k predlžovaniu súťažného kolá, súťažné kolo skončí vtedy ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží
novú cenu upravenú smerom nadol. V termíne uzávierky nultého kola systém zaregistruje ceny v € s DPH
dovtedy zobrazené v stĺpci „nový návrh“. Po obnovení obsahu stránky sa zaregistrovaná cena zobrazí stĺpci
„Registrované“. Zároveň je systémom EVO aktualizovaná aj informácia o pozícií uchádzača najlepšej ponuky.
3.7.Po nultom kole bude nasledovať jedno „súťažné“ kolo. Pri otvorení nového kola e- aukcie systém
EVO zašle uchádzačom v e- aukcii e-mailovú správu s informáciou o začatí nového kola e- aukcie a
vyzve ich na predloženie nových návrhov cien ponúk – jednotkovú cenu v € s DPH systém EVO
automatický prepočíta na cenu celkom.
3.8.V rámci nového kola e- aukcie systém vo formulári príslušnej e- aukcie zobrazí aktuálnu
pozíciu uchádzača v e- aukcii, jeho hodnotenie a podmienky e- aukcie.
Uchádzač zadá v rámci nového kola e- aukcie nové hodnoty cien ponuky – jednotkové ceny v € s
DPH. Nové hodnoty zadáva a systém EVO ich registruje postupom uvedeným v bode
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3.7.Minimálny inkrement (rozdiel) medzi predloženými ponukami je 100 eur k celkovej cene. V
prípade, že zadá také nové hodnoty, ktoré nedosiahnu lepšie hodnotenie, ako je hodnotenie
aktuálneho návrhu, resp. nesplní požiadavku na minimálny rozdiel, pri kliknutí na príkaz „Potvrdiť“,
systém EVO neprijme nový návrh a upozorní uchádzača, že jeho ponuka nedosiahla minimálny
rozdiel medzi ponukami.
3.9.Uchádzač môže, ale nemusí absolvovať súťažné kolo e- aukcie. V prípade, že sa súťažného kola
nezúčastní systém EVO v hodnotení príslušného kola e- aukcie bude porovnávať jeho poslednú
registrovanú ponuku.
3.10.E-aukcia je ukončená po zrealizovaní súťažného kola, stanoveného vo výzve na účasť v
elektronickej aukcii.
3.11.Po skončení e- aukcie systém EVO identifikuje úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ
vyhodnotí ponuky v súlade s výsledkami úvodného úplného vyhodnotenia ponúk a v súlade s
výsledkami e- aukcie.
3.12.O konci e- aukcie informuje systém EVO e-mailom, obsahujúcim aj linku na e- aukciu pre
zobrazenie výsledkov.
3.13. Po skončení e- aukcie nie je uchádzačom umožnené predkladať nové návrhy ponúk.
3.14. Verejný obstarávateľ môže po odoslaní pozvánok e- aukciu zrušiť. V takom prípade je systém
EVO všetkým uchádzačom zaradeným do e- aukcie zaslaná správa o zrušení e- aukcie.
3.15. Uchádzači sú povinný priebežne sa oboznamovať s obsahom, notifikáciou e-mailov, ktoré im
systém EVO automaticky vygeneruje na ich e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do systému
EVO.
3.16. Za technickú chybu systému EVO sa nebude považovať „zlyhanie“ počítača uchádzača.
3.17. Všeobecné informácie o použití elektronickej aukcie sú uvedené v príručke používateľa systému
EVO – záujemca/ uchádzač zo dňa 8. 6. 2010 a v príručke pre uchádzača v e- aukcii -elektronická
aukcia na najnižšiu cenu, zverejnených na portáli EVO (www.evo.gov.sk);
3.18.V prípade nemožnosti konania e-aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete
Internet, alebo inej nepredpokladanej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po
pôvodne plánovanej e-aukcií túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel
najneskôr do 72 hodín po pôvodne určenom termíne vykonania elektronickej aukcie vykonávať novú
e- aukciu za nezmenených podmienok. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite
administrátor všetkých uchádzačov. Poradie uchádzačov bude určené výsledkom e- aukcie. Úspešný
bude ten uchádzač, ktorý v elektronickej aukcií navrhne najnižšiu cenu vrátane DPH.
3.19. Systém EVO umožňuje uchádzačom v e- aukcií predložiť novú cenu/ ceny totožné s cenou/cenami
iného uchádzača. Môže sa stať, že po skončení e- aukcie budú mať viacerí uchádzači
výsledné hodnoty/ponuky s rovnakou hodnotou. Systém EVO vyhodnotí ako úspešného uchádzača, ktorý ako
prvý predložil najnižšiu cenu/ceny s rovnakou hodnotou ako iný uchádzač.
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