VÝZVA
na predkladanie ponúk
VADIN s.r.o., Zámutov 168, 094 15 Zámutov ako osoba podľa § 8 ods. 2 ZVO1 (ďalej ako „zadávateľ
zákazky“) si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky.
1.

Identifikácia zadávateľa zákazky
Názov:
VADIN s.r.o.
Sídlo:
Zámutov 168, 094 15 Zámutov
Štatutárny zástupca:
Marek Vall, konateľ
IČO:
43 841 309
Telefón:
057 4421367
Fax:
057 4421367
e-mail:
vadinsro@gmail.com
internetová stránka: http://www.vadin.sk
Identifikácia poverenej osoby k realizácii VO: Ing. Eva Ivančinová
Adresa:
Húskova 11, 040 23 Košice
tel. č.:
+421 915 875 332
e-mail:
ivancinovae@gmail.com

2.

Názov zákazky
„Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VADIN s.r.o.“

3.

Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru

4.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VADIN s.r.o. obstaraním
novej inovatívnej technológie definovanej ako logické celky predmetu zákazky.
Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné ucelené časti:
1. časť predmetu zákazky - logický celok: vertikálne CNC vŕtacie centrum
2. časť predmetu zákazky - logický celok: formátovacia píla
Popis požadovaných minimálnych požadovaných funkčných a technických vlastností
a parametrov, technická špecifikácia príslušných častí predmetu zákazky je uvedená v Prílohe
č. 2a/2b výzvy. Všetky parametre, ktoré sú požadované v technickej špecifikácii sú určené ako
minimálne požadované technické parametre.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- doprava predmetu zákazky na miesto plnenia: VADIN s.r.o., ul. Tehelná - hospodársky dvor
Čemerné, 093 03 Vranov nad Topľou,
- montáž a inštalácia logického celku a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii,
- zapojenie logického celku, t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií
zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom
stanovených pripojovacích bodov, pričom dodávateľ je povinný realizovať zaistenie (ochranu)
logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia
logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a
1

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových
skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR
týkajúce sa logického celku,
konfigurácia logického celku, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti logického celku,
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku
a uvedenie do prevádzky,
zaškolenie zamestnancov zadávateľa zákazky ohľadne obsluhy logického celku (zariadenia),
vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,
protokolárne odovzdanie logického celku, odovzdanie dokladov potrebných na užívanie
logického celku,
vykonanie všetkých ostatných činností nevyhnutých pre riadnu prevádzku logického celku.

Požadované množstvo:
1. časť predmetu zákazky- logický celok: vertikálne CNC vŕtacie centrum: 1 ks
2. časť predmetu zákazky - logický celok: formátovacia píla: 1 ks
Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Zákazka je rozdelená na časti. Dodávateľ môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti
predmetu zákazky, v nadväznosti na technickú špecifikáciu a opis predmetu zákazky. Každá časť bude
predmetom samostatnej zmluvy.
Ponuka musí byť predložená na celý rozsah príslušnej časti predmetu zákazky t. j. v rámci jednej časti
musí byť predložená ponuka na všetky položky príslušnej časti predmetu zákazky. Dodávateľ v rámci
ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požiadavku technickej špecifikácie zadefinovanej
v rámci jednotlivých ucelených častí. V prípade, že ponuka v rámci jednotlivých ucelených častí nesplní
požiadavku technickej špecifikácie, alebo nebude predložená na všetky požadované položky, bude
z tejto ucelenej časti vylúčená.
Ekvivalent
Ponúkané zariadenie pre jednotlivé časti predmetu zákazky musí spĺňať požadovanú technickú
špecifikáciu. V tých častiach predmetu zákazky, v ktorých v špecifikácii súhrn niektorých z uvedených
parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje výrobok konkrétneho výrobcu, zadávateľ zákazky
umožňuje predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky
na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na
ktoré je zariadenie určené.
V prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov pomocou
odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, alebo na konkrétny produkt platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj
iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie,
ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady a prijatím predloženého ekvivalentu
nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného
predmetu zmluvy.
Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej
a funkčnej charakteristiky je na strane dodávateľa.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný slovník:

43810000-4

Zariadenia na opracovanie dreva

51540000-9

Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení

Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:

5.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 229 850,00 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé časti je stanovená nasledovne:
Časť
Názov príslušných častí predmetu zákazky – logického celku
č.

6.

Predpokladaná hodnota
predmetu zákazky (PHZ)

1.

vertikálne CNC vŕtacie centrum

198 183,33 EUR bez DPH

2.

formátovacia píla

31 666,67 EUR bez DPH

Spôsob určenia ceny
1. Navrhovaná zmluvná cena za príslušnú časť predmetu zákazky musí byť stanovená podľa
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovaná zmluvná cena za príslušnú časť predmetu zákazky musí byť špecifikovaná ako
maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu.
Dodávateľom navrhovaná zmluvná cena za príslušnú časť predmetu zákazky bude vyjadrená
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
3. Ak je dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
za príslušnú časť predmetu zákazky uvedie:
- Navrhovaná celková zmluvná cena za príslušnú časť predmetu zákazky bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena za príslušnú časť predmetu zákazky vrátane DPH.
4. Ak dodávateľ nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
5. V prípade, že dodávateľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky v rámci členských štátov
EÚ a je platiteľom DPH v mieste svojho sídla (Smernica Rady 2006/112/ES – tzv. „reverse
charge“ mechanizmus), DPH vyčísli v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Do ceny za príslušnú časť predmetu zákazky je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so
splnením jednotlivých časti predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na
činnosti súvisiace s dodaním a dovozom technológie, dodaním a dovozom pomocných
materiálov, ak sú potrebné, náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné
materiály, inštaláciu, údržbu, zaškolenie, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj
všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky
súvisiace služby, ktoré zabezpečujú realizáciu dodávky, odskúšanie zariadenia, všeobecné
riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia,
spolupráca a koordinácia s prípadnými subdodávateľmi.

7.

Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej len “zmluva“)
pre každú časť predmetu zákazky, v súlade s vymedzením predmetu zákazky v Opise predmetu
zákazky.

8.

Lehota dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky: 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodacie
podmienky predmetu zákazky na miesto plnenia sú uvedené v prílohe č. 3 Výzvy – návrh zmluvy.

9.

Podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov zadávateľa zákazky a zo štrukturálnych
a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu:
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1b) Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a
vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do
vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie,
ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu,
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej
špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných
projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných
kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia
technológií na všeobecný účel
Špecifický cieľ: 9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Výzva - kód Výzvy:
OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Názov projektu:
Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VADIN s.r.o.
ITMS kód projektu:
313012W022
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku stanovenej PHZ.
Platobné podmienky sú uvedené v prílohe č. 3 výzvy – návrh zmluvy.

10. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a)

Doklady preukazujúce podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
- Dodávateľ musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) ZVO – dodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Dodávateľ predloží doklad o oprávnení dodávať tovar (scan):
 právnická osoba – neoverená kópia výpisu z obchodného registra
 fyzická osoba – neoverená kópia výpisu zo živnostenského registra
 dodávateľ môže predložiť aj fotokópiu iného neovereného dokladu, ktorým preukáže
oprávnenie dodávať tovar.
- Dodávateľ musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. f) ZVO – dodávateľ predloží čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
Zadávateľ zákazky informuje dodávateľov, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných
systémov verejnej správy o hospodárskych subjektoch registrovaných v príslušných registroch
v Slovenskej republike. Zadávateľ zákazky odporúča využiť zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení ZVO. V prípade, že dodávateľ je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov zadávateľ zákazky využije na overenie splnenia podmienok účasti
podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) ZVO nahliadnutie do Zoznamu hospodárskych subjektov
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Zadávateľ zákazky využije na overenie, či
dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní verejne prístupný register
hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedený Úradom pre
verejné obstarávanie (register osôb so zákazom podľa § 183 ZVO).

b)

Návrh na plnenie kritéria / Cena predmetu zákazky – samostatne pre každú ucelenú časť
predmetu zákazky, na ktorú dodávateľ predkladá svoju ponuku, vypracovanú podľa prílohy
č.1a/1b tejto výzvy, nasledovným postupom:
 dodávateľ vyplní všetky údaje - bunky orámované zelenou farbou
 dodávateľ vyplní identifikačné údaje minimálne v rozsahu tabuľky označenej
„Identifikačné údaje dodávateľa“
 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny za príslušnú časť predmetu zákazky dodávateľ vyplní
v Prílohe č. 1a/1b súťažných podkladov nasledovné údaje:
 Cena za MJ v EUR bez DPH,
 sadzba DPH v % (Ak dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak je dodávateľ platcom DPH uvedie
príslušnú sadzbu DPH).
Z vyplnených údajov budú vypočítané hodnoty:
 DPH v EUR za MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby DPH z ceny za MJ
v EUR bez DPH),
 Cena za MJ v EUR s DPH (súčet ceny za MJ v EUR bez DPH a DPH v EUR),
 Cena za množstvo MJ v EUR bez DPH (súčin ceny za MJ v EUR bez DPH a počtu MJ).
 DPH v EUR za množstvo MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby DPH z
ceny za množstvo MJ v EUR bez DPH),
 Cena za množstvo MJ v EUR s DPH (súčet ceny za množstvo MJ v EUR bez DPH a
DPH v EUR za množstvo MJ).
 Z hodnôt bude následne vypočítaná: Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR za
príslušnú časť predmetu zákazky (súčet všetkých súčinov Ceny za MJ v EUR s DPH
a počtu merných jednotiek).

c)

Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky:
Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy - samostatne pre každú ucelenú časť
predmetu zákazky, na ktorú dodávateľ predkladá svoju ponuku, vypracovanú podľa Prílohy
č. 2a/2b nasledovným postupom:
 v stĺpci „Názov a typové označenie, obchodné meno výrobcu“ dodávateľ uvedie
obchodný názov a typové označenie, výrobcu
 v stĺpci „Technické špecifikácie (parametre) ponúkaného zariadenia“ dodávateľ
uvedie stručný popis vlastností, parametrov a hodnôt ním ponúkaného zariadenia, a to
v súlade s požadovanými minimálnymi vlastnosťami, parametrami a hodnotami
ponúkaného predmetu zákazky, a to nasledovne:
 slovnou odpoveďou, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je požadovaná
hodnota formulovaná textovou požiadavkou,
 konkrétnou hodnotou parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný predmet zákazky, ak je
hodnota požadovaná zadávateľom zákazky zadaná číslom, minimálnou hodnotou
alebo intervalom hodnôt.
Z vyplnenej Prílohy č. 2a/2b tejto výzvy musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný
predmet zákazky spĺňa požadované minimálne funkčné a technické vlastnosti
a parametre.

d)

Návrh kúpnej zmluvy – dodávateľ predloží samostatne pre každú ucelenú časť predmetu
zákazky, na ktorú predkladá svoju ponuku, návrh kúpnej zmluvy vypracovaný podľa Prílohy
č. 3 výzvy nasledovným postupom:
 Dodávateľ vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek uvedených vo
Výzve na predkladanie ponúk.
 Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu
zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné

časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými
podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy v Prílohe č. 3 Výzvy, v rozpore so všeobecne
platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak
priamo alebo nepriamo znevýhodňovali zadávateľa zákazky. Zadávateľ zákazky
uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Zadávateľ zákazky stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,
Celková zmluvná cena v EUR bez DPH, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena v
EUR bez DPH za dodávku príslušnej časti predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu
zákazky, vypočítaná podľa Prílohy č. 1 Výzvy.
Spôsob hodnotenia:
Úspešnosť ponúk v rámci príslušnej časti predmetu zákazky sa určí podľa výšky Celkovej zmluvnej
ceny v EUR bez DPH uvedenej v jednotlivých ponukách.
Vyhodnocovaná bude každá časť predmetu zákazky jednotlivo.
Ako prvý v poradí v rámci príslušnej časti predmetu zákazky bude vyhodnotený potenciálny
dodávateľ, ktorý predloží najnižšiu Celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí v
rámci príslušnej časti predmetu zákazky bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý predloží
druhú najnižšiu Celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH. Ostatným potenciálnym dodávateľom v
rámci príslušnej časti predmetu zákazky bude priradené poradie obdobne, vzostupne podľa
navrhovanej Celkovej zmluvnej ceny v EUR bez DPH.
Identifikácia úspešného dodávateľa:
Úspešný dodávateľ v rámci príslušnej časti predmetu zákazky bude ten, ktorý sa umiestni ako prvý
v poradí. Dodávatelia, ktorí budú vyhodnotení v rámci príslušnej časti predmetu zákazky na
druhom a ďalších miestach budú neúspešní.
12. Lehota na predkladanie ponúk
30. 4. 2021 do 15.00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
1. Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na emailovú adresu: ivancinovae@gmail.com
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť heslo: „PONUKA – VADIN-inovácie - časť č. 1/2“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť dodávateľom predložené
vyplnené dokumenty: Príloha č. 1a/1b, Príloha č. 2a/2b a Príloha č. 3, podpísané
dodávateľom alebo štatutárnym orgánom dodávateľa, resp. osobou splnomocnenou na konanie
za dodávateľa, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie
uvedenú mailovú adresu.
2. Ponuku v listinnej podobe dodávateľ predloží na adresu:
kancelária Ing. Eva Ivančinová, Húskova 11, 040 23 Košice
Ponuka musí byť označená nápisom: „PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „VADIN-inovácie- časť
č. 1/2“. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky (názov, sídlo,
adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť dodávateľom predložené vyplnené
dokumenty: Príloha č. 1a/1b, Príloha č. 2a/2b a Príloha č. 3, podpísané dodávateľom alebo

štatutárnym orgánom dodávateľa, resp. osobou splnomocnenou na konanie za dodávateľa
a doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu poverenej osoby k realizácii VO: Ing. Eva
Ivančinová, adresa: kancelária Ing. Eva Ivančinová, Húskova 11, 040 23 Košice.
Dovoľujeme si odporučiť uprednostnenie doručenia ponuky poštou, alebo elektronického
predloženia ponuky pred osobným doručením, vzhľadom na mimoriadnu situáciu
v súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19.
V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné
odovzdanie ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle + 421 915 875 332 a striktne
dodržiavať aktuálne platné hygienické protipandemické opatrenia.
14. Obsah ponuky:







Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií /Cena predmetu zákazky - cenová tabuľka
samostatne pre každú ucelenú časť predmetu zákazky, na ktorú dodávateľ predkladá svoju
ponuku - Príloha č. 1a/1b tejto výzvy,
vyplnenú a podpísanú technickú špecifikáciu predmetu zákazky/zmluvy - samostatne pre
každú ucelenú časť predmetu zákazky, na ktorú predkladá svoju ponuku - Príloha č. 2a/2b
tejto výzvy
vyplnenú a podpísanú Kúpnu zmluvu samostatne pre každú ucelenú časť predmetu
zákazky, na ktorú predkladá svoju ponuku - Príloha č. 3 tejto výzvy.

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho prekladom do
štátneho jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad); to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku.
16. Ďalšie informácie
 Ponuky musia byť spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
 V prípade, ak z dokladov predložených v ponuke nebude možné posúdiť splnenie podmienok
a požiadaviek uvedených v tejto Výzve, resp. v prípade potreby vysvetľovania predložených
ponúk, vysvetľovania predložených dokladov alebo akejkoľvek inej komunikácie, zadávateľ
zákazky elektronicky požiada o vysvetlenie. Ak dodávateľ v lehote určenej zadávateľom
zákazky nedoručí vysvetlenie, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky
dodávateľ nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, zadávateľ
zákazky ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí.
 Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ zákazky vyhodnocuje splnenie
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na
základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby zadávateľ zákazky vyhodnotil
splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých
dodávateľov, ktorí predložili ponuku.
 Predloženie ponuky dodávateľom nezaväzuje zadávateľa zákazky k uzatvoreniu zmluvy na
predmetnú zákazku. Dodávateľom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na
úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.
 Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný dodávateľ, ktorému
zadávateľ zákazky oznámi, že uspel. Neúspešným dodávateľom zadávateľ zákazky zašle
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.

 Ak úspešný dodávateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
zadávateľ zákazky môže uzatvoriť zmluvu s ďalším dodávateľom v poradí.
 Úspešný dodávateľ najneskôr k podpisu zmluvy uvedie do prílohy zmluvy všetkých známych
subdodávateľov, podľa pokynov v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk.
 Úspešný dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o NFP na výkon tejto kontroly/auditu/overovania a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
 Zadávateľ zákazky zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám zadávateľa zákazky,
alebo ani jeden dodávateľ nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa
v priebehu verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa

 Zmluva s úspešným dodávateľom nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných
podmienok:
a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle kupujúceho a
b) schválenie zákazky v rámci kontroly VO zo strany SO (doručenie správy z kontroly
VO s týmto záverom prijímateľovi)
 Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného
vzťahu s úspešným dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného
vzťahu medzi zadávateľom zákazky a úspešným dodávateľom a výsledky administratívnej
finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk, ako aj s ponukou
predloženou úspešným dodávateľom.
17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
20. 4. 2021
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1a/1b - Návrh na plnenie kritéria / Cena predmetu zákazky
Príloha č. 2a/2b - Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy
Príloha č. 3 - Kúpna zmluva

