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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

I.5)

NÁZOV A ADRESY
MEBAPO s.r.o.
IČO: 50644734
Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.uvo.gov.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Áno
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
Chcete vyplniť aj adresu: Nie
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Spoločnosť s ručením obmedzeným § 8 ZVO
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Výroba potravinárskych výrobkov

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

II.2.1)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov:
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Referenčné číslo: 16/ME/2017
Hlavný kód CPV
42000000-6
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Názov predmetu zákazky: Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
Logický celok 1 Technologické zariadenia
Logický celok 2 Nákup vybavenia
Celková predpokladaná hodnota
64 126,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie
OPIS
Časť: 1
Názov
Logický celok 1 Technologické zariadenia
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II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
42200000-8
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
Opis obstarávania
Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
Logický celok 1 Technologické zariadenia
P. č.Názov položkyPožadované technické parametreIlustračný obrázokPočet
1.Miesič cestaV cenovej ponuke požadujeme oceniť Miesič cesta.
Minimálne požiadavky:
el.prípoj:230V alebo 400V / 1,5kW
výrobná kapacita: 70kg-100kg/h
stop tlačítko
objem kotlíka: do 33lt. t.j. 25kg cesta
výklopná špirála a odnímateľný kotlík
prevedenie: nerez, kolieska1 ks
2.Stroj na výrobu polotovarov z cestaV cenovej ponuke požadujeme oceniť Stroj na výrobu polotovarov z cesta
Minimálne požiadavky:
napájanie: 230V
kapacita:1000 -1200 kg/hod
hmotnosť výrobku 10g -120g možnosť zvýšenia
objem násypky 40-50L
kapacita v kg: min. 280 kg /hod
výstupný zásobník tácka 600x400 mm
prevedenie: nerez
rozmery: max. 2000x1540x900 mm
stroj musí byť vhodný na výrobu Pao de Queijo 1 ks
3.Šokový schladzovač / zmrazovačV cenovej ponuke požadujeme oceniť Šokový schladzovač / zmrazovač.
Minimálne požiadavky:
el. prípoj: 230V / 1,3kW
kapacita: 7-10xGN1/1; alebo 7-10x 600x400 mm
vstavaný agregát, teplotná sonda
digitálne ovládanie, automatické odtápanie.
kapacita schladzovania 35-40kg / zmrazovania 25- 28kg
teplotný rozsah +90 +3 °C / +90°C až -18°C.
prevedenie: nerez1 ks
4.Mraziaca miestnosť na výrobkyV cenovej ponuke požadujeme oceniť Mraziacu miestnosť na výrobky.
Minimálne požiadavky:
napájanie: 400V / 1,55kW
počet panelov. stien: 4 + 2 (stropný panel a podlaha)
hrúbka PUR panelov: 100 mm
spájanie panelov: rýchlozámky
vstupné dvere rozmeru: min. 800 mm
chladiaci agregát s digitálnym ovládaním
teplotný rozsah: -18 až -20°C
vnútorné osvetlenie
rozmer: max. 1000x1600x2200mm1 ks
5.Chladiaca skriňaV cenovej ponuke požadujeme oceniť Chladiacu skriňu
Minimálne požiadavky:
el.príkon kW/24hod: 230V / 1,6
teplotný rozsah: 0 až +10°C; ventil.systém chladenia
Objem:570- 600 lt.; plné dvere, uzamykateľné
prevedenie: nerez
rozmer: max. 777x75x1900 mm1 ks
6.Strúhač syra elektrickýV cenovej ponuke požadujeme oceniť Strúhač syra elektrický.
Minimálne požiadavky:
el. prípoj: 230V / 0,5kW
2/7

nastavovateľná hrúbka strúhania 2,4,6,8 + kotúč na parmezán
vstupná nádoba na syr od 650- 800 g.
prevedenie: kov, plast, nerez1 ks
7.Kontrolná váha overená metrológiouV cenovej ponuke požadujeme oceniť Kontrolnú váhu overenú metrológiou
Minimálne požiadavky:
váživosť do 15kg / rozlíšenie 2g
antikorová plošina cca 235x335mm
úradne overená
LCD display2 ks
8.Elektrická pec V cenovej ponuke požadujeme oceniť Elektrickú pec.
Minimálne požiadavky:
pekárenská pec
rozteč medzi plechmi od 75-87mm
el. príkon: 23V alebo400V / 10,5kW; kap.: 6x al. 5x (600x400mm)
manuálne ovládanie s elektronickou kontrolou
číselný LCD displej zobrazenie teploty a programu
suché teplo +70/300°C, 2-rýchlostný autoreverzný motor
HACCP
update softvéru
prevedenie: nerez1 ks
9.Univerzálny baliaci stroj V cenovej ponuke požadujeme oceniť Univerzálny baliaci stroj.
Minimálne požiadavky:
ručná obsluha
musí umožniť sáčkovanie a zmršťovanie
automatická kontrola času zvárania a teploty zmršťovania.
elektromagnet pridržujúci veko po dobu zmrštenia
počítadlo balených kusov
príkon do 2,6 kW
sáčok rozmer min.250x500 mm
počet balení 0-300 ks/hod.
výška baleného výrobku: min. 160mm1 ks
10.Dodávka zariadení na miesto prevádzkyV cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku zariadenia na miesto
prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov.1 ks
11.Montáž zariadeníV cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž a uvedenie do prevádzky zariadenia na mieste
prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov.1 ks
12.Zaškolenie obsluhyV cenovej ponuke požadujeme oceniť zaškolenie obsluhy zariadení.1 ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
61 289,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 10
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: Operačného programu Výskum a inovácie
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej ihneď
po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí.

II.2.1)

Časť: 2
Názov
Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
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II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Logický celok 2 Nákup vybavenia
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
42900000-5
Miesto dodania
Kód NUTS:
SK
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
Opis obstarávania
Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
Logický celok 2 Nákup vybavenia
P. č.Názov položkyPožadované technické parametreIlustračný obrázokPočet
1.Mobilný regál na podnosy a plechyV cenovej ponuke požadujeme oceniť Mobilný regál na podnosy a plechy
Minimálne požiadavky:
jednoradový regál
rozteč medzi zásuvmi od 65-75mm
vozík na kolieskach
rozmer tácky do 600x400mm
prevedenie: nerez
rozmery: 650x570x1700 mm1 ks
2..Umývací stôl s policou - lisovaná vaňaV cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací stôl s policou - lisovaná vaňa.
Minimálne požiadavky:
Na nožičkách
model: pracovná plocha prelis
rozmer umývacej vane: 400x500x250 mm
vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme
prevedenie: nerez, zadný lem
rozmery: 1700x700x850 mm1 ks
3..Pracovný stôl s policou I.V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s policou I.
Minimálne požiadavky:
Na nožičkách
vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme
pevná pracovná plocha, zadný lem
prevedenie: nerez
rozmer: 1600x700x850 mm1 ks
4.Umývací dvojdrezový stôl zváranýV cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací dvojdrezový stôl zváraný
Minimálne požiadavky:
Na nožičkách
zvárané vane 2x
zadný lem
prevedenie: nerez
rozmer: 1300x700x850 mm1 ks
5.Pracovný stôl s policou II.V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s policou II.
Minimálne požiadavky:
Na nožičkách
vybavený spodnou policou 12- 13 cm od zeme
pevná pracovná plocha, zadný lem
prevedenie: nerez
rozmer: 1700x700x850 mm1 ks
6.Regál nerezový - 4 police I.V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový - 4 police I.
Minimálne požiadavky:
Na nožičkách
počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm
prevedenie: nerez
zaťaženie police 110kg
rozmer: 1400x600x1500 mm1 ks
7.Regál nerezový - 4 police II.V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový - 4 police II.
Minimálne požiadavky:
Na nožičkách
počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm
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prevedenie: nerez
zaťaženie police 110kg
rozmer: 2300x600x1500 mm1 ks
8.Plošinový vozík do 150kgV cenovej ponuke požadujeme oceniť Plošinový vozík do 150kg
Minimálne požiadavky:
vozík na kolieskach
spodná polica
prevedenie: nerez
rozmer: 800x600x850 mm1 ks
9.Dodávka vybavenia na miesto prevádzkyV cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku vybavenia na miesto
prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov.1ks
10Montáž vybavenia v prevádzkeV cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž vybavenia v mieste prevádzky, t.j. ulica
Slovenská, Prešov.1ks
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 836,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Identifikácia projektu: Operačného programu Výskum a inovácie
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej ihneď
po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
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Podľa § 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:
a)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
b)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
c)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
e)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
A.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku A v súlade s § 152 zákona.
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky
subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: B.Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.
Podľa §34 ods.1 písm. m)
1.vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
vyžaduje alebo
2.certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy
vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podľa §34 ods. 1 písm. m) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti pre predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje predloženie prospektovým materiálom ponúkaného zariadenia v
slovenskom jazyku s fotografiou tovaru alebo iný doklad obsahujúci fotografie ponúkaného zariadenia spolu s
identifikáciou technických parametrov tohto zariadenia. Z predloženého prospektového materiálu musí byť zrejmý
podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s uvedením jeho
obchodného názvu a typového označenia.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje skúsenosti uchádzačov pri dodaní predmetu zákazky rovnakého alebo
podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky. Požiadavka je dostatočná a primeraná, postačujúca
verejnému obstarávateľovi na preukázanie schopnosti splniť predmet budúcej zákazky, zároveň je stanovená
nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť široký okruh uchádzačov.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať predmet zmluvy, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)
IV.1.6)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
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IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)

IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2017 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2017 09:30
Miesto: REFAM s.r.o., Staničná 898/6, 924 01 Galanta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje registrácia záujemcu
na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom
portáli verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
ak sa uplatnilo.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov
verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o registri partnerov verejného sektora), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať práce od úspešného
uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku
z EŠIF zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje
objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a.Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b.Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c.Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d.Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e.Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g.Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi
EÚ.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.02.2017
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