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ÚVOD
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako
výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom podlimitnej zákazky podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na nákup tovaru.
Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte
použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne
zákonné definície a pojmy.
Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že
verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné
podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich
nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto
záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky
zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a vo
výzve na predloženie ponuky ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky
pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a vo výzve na
predkladanie ponúk verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií
uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.
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.
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
MEBAPO s.r.o.
So sídlom :
Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
Zapísaný v:
OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.:
33843/P
Zastúpená :
Emília Baranová
IČO :
50 644 734
DIČ:
2120405034
Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK865600 0000 0024 7641 3002
Zodpovedný verejný obstarávateľ:
Emília Baranová
telefónne číslo:
0948 903 534
e-mail:
baramilka@gmail.com
Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie:
Ing. Dagmar Melotíková
Staničná 898/6, 924 01 Galanta
telefónne číslo:
0903 520 052
e-mail:
dagmar.melotikova@gmail.com
2. Predmet zákazky
2.1 Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na dodanie
tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto
SP“). Predmetom zákazky pod názvom: „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií,
tvorí Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky týchto SP.
2.2 Názov predmetu zákazky: „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
2.2.1 Logický celok 1 – Technologické zariadenia
2.2.2 Logický celok 2 – Nákup vybavenia
2.3 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania:
CPV kód: 42000000 - 6 Priemyselné mechanizmy
3. Komplexnosť dodania predmetu zákazky:
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé
časti predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky.
3.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
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3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Zákazka bude financovaná:
Prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 - 2020
z Operačného programu Výskum a inovácie.
4.2 Vlastná platba bude realizovaná:
Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne:
4.2.1 Časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej
čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
4.2.2 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.
Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov
potvrdených verejným obstarávateľom, na dodávateľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je
do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že
dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam
Zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu , špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo
a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
5. Typ zmluvy
5.1 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným
obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Kúpna zmluva na
príslušnú časť predmetu zákazky s jedným účastníkom v súlade s § 56 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorej predmetom je dodanie tovaru. Návrh kúpnej zmluvy na príslušnú časť
predmetu zákazky je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
6.2 Termín dodania predmetu zákazky:
Odovzdanie predmetu zákazky uchádzačom:
6.2.1 Logický celok 1 – Technologické zariadenia max. do 10 mesiacov od účinnosti
zmluvy.
6.2.2 Logický celok 2 – Nákup vybavenia max. do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
7. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky
7.1 Zákazka na dodanie predmetu zákazky, podlimitná zákazka, dvojobálkový systém, podľa
Zákona. Verejný obstarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného
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obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú
tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej
súťaže. Celková predpokladaná hodnota zákazky : 64 126,00 eur bez DPH.
7.2.1 Logický celok 1 – Technologické zariadenia vo výške 61 289,50 eur bez DPH.
7.2.2 Logický celok 2 – Nákup vybavenia vo výške 2 836,50 eur bez DPH.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na
čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom končí dňom
31.12.2017
8.2 V prípade podania žiadosti o nápravu proti postupu verejného obstarávateľa, či v prípade
kontroly zákonnosti postupu verejného obstarávania oznámi sa uchádzačom predpokladané
predĺženie lehoty viazanosti ponúk o 3 mesiace a to aj opakovane.
8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti súťažných podkladov.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi
9.1 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.
9.2 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.
9.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP, uplatnenie revíznych postupov
v podobe žiadosti o nápravu zo strany záujemcu či uchádzača musia byť tieto doklady
doručené verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického systému
www.ezakazky.sk, takéto doručenie sa považuje za moment doručenia. Námietka sa
verejnému obstarávateľovi doručuje tiež v listinnej forme, prostredníctvom poštovej
prepravy, kuriérom či osobne, v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment
doručenia.
9.4 Verejný obstarávateľ bude poskytovať vysvetlenie, či vybavenie žiadosti o nápravu smerom
k záujemcom či uchádzačom prostredníctvom elektronického portálu www.ezakazky.sk do
elektronického konta záujemcu či uchádzača, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
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9.5 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom doručovať výhradne do elektronického
konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného záujemcom či uchádzačom), kde
autorita potvrdzuje doručenie s časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje
za
doručené
v
zmysle
§
24
a
§
25
zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak
verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob predloženia (doručenie)
dokladov resp. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty resp. vzorky,
prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom alebo osobne. Verejný obstarávateľ
v Žiadosti osobitne určí formu a miesto doručenia dokladov, resp. vzoriek.
9.6 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ doručovať výhradne do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli
www.ezakazky.sk, kde autorita potvrdzuje prijatie časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto
zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9.7 Vyššie uvedené sa považuje za doručenie podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, čo sa považuje ako
riadny a dokonalý právny úkon. Moment doručenia na portáli www.ezakazky.sk potvrdzuje
autorita časovou pečiatkou čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon alebo
moment doručenia v inej forme tak ako je vyššie uvedené.
9.8 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky, t. j. jazykom v ktorom bude
verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky komunikovať je štátny jazyk
Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk.
9.9 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ doručovať
uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky v zmysle ustanovenia o momente
doručenia do vlastných rúk podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov prostredníctvom elektronického portálu
www.ezakazky.sk do konta uchádzača, čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon.
9.10 Ak hospodársky subjekt, ktorý sa nezaregistroval na predmetnom portáli (napr. získa
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa) bude uplatňovať inštitút Žiadosti
o vysvetlenie, či revízny postup, či iný inštitút zo zákona o verejnom obstarávaní, takýto
subjekt je povinný sa zaregistrovať na elektronickom portáli www.ezakazky.sk
a predmetné doklady doručiť prostredníctvom uvedeného portálu. V rámci dodržania
princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný
obstarávateľ v predchádzajúcich bodoch určil spôsob komunikácie, na iný spôsob
komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak v týchto súťažných podkladoch nie
je určené inak.
9.11Za účelom elektronickej komunikácie, uchádzač ako požiadavku na predmet zákazky
predloží v svojej ponuke časti OSTATNÉ Prílohu č. 3 SP - „Vyhlásenie o elektronickej
komunikácii“ podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
9.12 Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady neobmedzene každému záujemcovi v
profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk .
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9.13 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným
obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu
a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov
týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej súťaže a účasti tejto
skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži.
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.1 Vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred všetkým zainteresovaným
záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk/ s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude
záujemcom alebo uchádzačom doručované prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk do
konta záujemcu zriadenom na predmetnom portály; čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
10.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom portálu
www.ezakazky.sk, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10.3 Poskytovanie informácií bude verejný obstarávateľ smerom k záujemcom a uchádzačom
uskutočňovať prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk/, kde autorita potvrdzuje prijatie
časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač
nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný,
verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu
na predloženie žiadostí o účasti.
10.5 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v týchto SP,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s Výzvou a týmito
súťažnými podkladmi.
10.6 Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcov/ uchádzačov
nasledovne:
 Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa
doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok.
 Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa
v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že
písomnosť príde znovu 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 troch dní od uloženia,
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posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení
nedozvedel.
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.

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
11.1 Vzhľadom na predmet obstarávania je možná obhliadka pre záujemcov/ uchádzačov po
dohode.
11.2 Náklady spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania znáša uchádzač/
záujemca.
Časť III.
Príprava ponuky
12. Obsah ponuky
12.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za
úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok
stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.
12.2 Uchádzač predloží ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky alebo celý predmet
zákazky. Ponuka na príslušnú časť predmetu zákazky musí byť predložená tak, aby obsahovala
osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk, označenú názvom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky,
označenú názvom „Ostatné“.
12.2.1 V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ uchádzač predloží:
1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať.
2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny
osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov,
sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová
adresa,
3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov; v prípade skupiny
dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny
4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Príloha č. 3 Vyhlásenie
o elektronickej komunikácii.
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5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného Príloha č. 4 Čestné
vyhlásenie „konflikt záujmov“.
6. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené vo
Výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.
7. návrh kúpnej zmluvy na príslušnú časť zákazky bez uvedenia ceny, Návrh zmluvy musí byť
podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových
vzťahoch.
8. naskenovanú kópiu ponuky časť „Ostatné“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči. Uchádzači
vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými
informáciami v zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní.
12.2.2 V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ uchádzač predloží:
1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať,
2. vyplnený návrh na plnenie kritérií pre príslušnú časť zákazky na hodnotenie ponúk pre
predmet zákazky, podľa Prílohy č. 5 Návrh na plnenie kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí
byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových
vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo
iným oprávnením.
3. podpísaný návrh kúpnej zmluvy na príslušnú časť predmetu zákazky s cenou Návrh zmluvy
musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v
záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení
podnikať alebo iným oprávnením. V prípade , ak uchádzačom bude skupina dodávateľov,
návrh zmluvy , ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným
zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov ( člena skupiny ) a v návrhu zmluvy
budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať
zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc ( originál alebo
overenú fotokópiu) v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis
zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača
považované za odstúpenie od ponuky.
4. naskenovanú kópiu ponuky časť „Kritéria“ na needitovateľnom CD/DVD nosiči. Uchádzači
vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými
informáciami v zmysle § 22 zákona.
13. Vyhotovenie ponuky
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Uchádzač predloží
verejnému obstarávateľovi ponuku v listinnej podobe predloží totožnú ponuku s listinnou aj v
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elektronickej podobe na pamäťovom médiu v jednom súbore v PDF formáte (1x
anonymizovaná, 1x neanonymizovaná).
13.2 Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom/záujemcom musia byť podpísané
uchádzačom/záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať
za každého člena skupiny dodávateľov.
13.3 Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.
13.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve, a v týchto
SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.
13.5 Odporúča sa každú časť (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) ponuky pevne zviazať, aby:
 nebola rozoberateľná
 nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky
 tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky
uchádzača alebo
 rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
13.6 Uchádzači vo svojej ponuke predloženej elektronicky na pamäťovom médiu označia, ktoré
informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona.
Za dôverné informácie je na účely zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo,
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob
výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob
výpočtu ceny a vzory.
13.7 Ak ide o dokumenty , ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú
sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumom podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
14. Jazyk ponuky
14.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15.1 Navrhovaná zmluvná cena 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 zákon
o cenách vykonáva a v súlade s podmienkami v Časti B.2 „Spôsob určenia ceny“ týchto SP.
15.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby dodania predmetu zákazky . Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na
základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
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15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie:
15.3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
15.3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH,
15.3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
15.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením „Nie som platcom DPH“.
15.5 V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ
skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke
DPH platnú v SR.
16. Zábezpeka sa nevyžaduje
17. Náklady na ponuku
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
17.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie
ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej
súťaže.
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. Predloženie ponuky
18.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
18.2 Uchádzač predloží ponuku na príslušnú časť zákazky v písomnej forme, listinnej podobe
( papierovej ) a to ako: „originál ponuky„ a „kópiu ponuky“ a zároveň naskenovanú kópiu
ponuky na needitovateľnom CD/DVD na pamäťovom médiu v jednom súbore v PDF
formáte. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom
alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 Zákona v uzavretom obale podľa bodu 19 týchto
SP.
18.3 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoju ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu: REFAM s.r.o., Staničná 898/6, 924 01 Galanta v lehote na
predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je podľa bodu 20.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky na uvedenú adresu.
18.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
18.5 Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na needitovateľnom
nosiči, ktorý bude prílohou ponuky v časti „Ostatné“ a časti ponuky „Kritériá“ (CD/ DVD a
pod.) v .pdf formáte. Ponuka predložená v .pdf formáte musí byť totožná s ponukou
predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.
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z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( § 7 treba anonymizovať, resp.
začierniť osobné údaje, napr.: číslo bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail,
podpis, pečiatku).
18.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť
na predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v predmete zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je
v predmete zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov.
19. Označenie obálky ponuky
19.1 Uchádzač vloží obe časti ponuky (samostatne uzatvorenú časť „Ostatné“ a samostatne
uzatvorenú časť „Kritériá“) pre predmet zákazky do obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený,
nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 19.2.
19.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 20.1,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;
V prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého
člena skupiny,
c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
20. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: REFAM s.r.o., Staničná 898/6, 924
01 Galanta.
20.2 Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov a lehota na predkladanie ponúk uplynie
dňa 15.03.2017 do 9:00 hod.
20.3 Pri osobnom doručení súťažnej ponuky, uchádzači túto odovzdávajú v čase od 08:00 hod
do 14:00 hod..
20.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
21. Zmena a odvolanie ponuky
21.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 20.1 . Novú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 a na adresu
verejného obstarávateľa.
21.2 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj
o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
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Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22. Otváranie ponúk
22.1 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s uvedením
dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať
otváranie ponúk.
22.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne
otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“.
22.3 Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ komisia verejného obstarávateľa
vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní
vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia
podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
22.4 Otváranie časti ponúk „ Ostatné „ vykoná komisia verejného obstarávateľa v sídle
verejného obstarávateľa. Na otváraní tejto časti ponúk sa zúčastní len komisia verejného
obstarávateľa.
22.5 Otváranie ponúk časť „Ostatné“ sa uskutoční dňa 15.03.2017:
22.5.1 Logický celok 1 – Technologické zariadenia o 9:30 hod.
22.5.2 Logický celok 2 – Nákup vybavenia o 10:00 hod. na adrese REFAM s.r.o., Staničná
898/6, 924 01 Galanta v súlade s § 52 Zákona. Po otvorení časti ponúk, označenej ako „Ostatné
„ komisia vykoná všetky úkony v súlade s ustanoveniami Zákona.
22.6 Otváranie časti ponúk „ Kritéria „ sa uskutoční na adrese: REFAM s.r.o., Staničná
898/6, 924 01 Galanta v súlade s § 52 Zákona, otváranie ponúk bude verejné.
22.7 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr v deň,
nasledujúci po dni
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 alebo márneho
uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) všetkým oprávneným
osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo účastníka ani
k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) všetkým
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo
účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť
o nápravu,
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) všetkým
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu, uchádzača alebo
účastníka alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť
o nápravu alebo neboli včas doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c),
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky:
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi
a obstarávateľovi,
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3,
3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi.
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22.8 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu
k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých
ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako
„Kritériá“ musí byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú
povinní umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená.
22.9 Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné
mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa
nezverejňujú.
22.10 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí
ponúk.
23. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
23.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sú podmienky účasti uvedené aj
v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania.
23.2 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu
lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje
prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako
podľa písmena a).
23.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby,
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný
urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
23.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
a) ktoré sa týkajú osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne,
b) ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
c) ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov
skupiny spoločne.
23.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov sa bude posudzovať z dokladov predložených
podľa požiadaviek uvedených vo Výzve a v týchto SP.
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23.5 Splnenie podmienok účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač v písomnej podobe. Doklady musia byť predložené v origináli alebo ich
úradne osvedčené kópie.
23.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota
platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy
záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom
v určenej lehote,
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa
určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote
podľa § 41 ods. 2.
23.7 Záujemca alebo uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm.
d) až g) a odseku 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné
opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo
uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek
škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou
spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne
opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom,
správnym deliktom alebo trestným činom.
23.8 Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ
nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej
činnosti určitá právna forma.
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23.9 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä
zoznam
a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
23.10Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
24. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky
24.1 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení
použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné
a podporujú hospodársku súťaž
24.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
24.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru,
stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
24.4 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
24.5 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkami uvedenými
v bode 24.3 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.
24.6 Verejný obstarávateľ vylúčia ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
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2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
24.7 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
24.8 Verejný obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky určenými verejným obstarávateľom,
b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
24.9 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia
komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.
Časť VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
25.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste
v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný
počet uchádzačov.
25.2 Verejný obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40.
25.3 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení
o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile.
25.4 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky
prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
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ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania
informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
25.5 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
26. Uzavretie zmluvy
26.1 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.

26.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §
55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.
26.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných
dní , ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
26.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa,
keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
26.5 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.
26.6 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
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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.
26.7 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ,
ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej
kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek
nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky
v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
26.8 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa
Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
Časť VII
Subdodávky
27. Subdodávky
27.1 Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu.
27.2 Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy určí:
a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa
a údaje o novom subdodávateľovi.
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Časť VIII
Etika vo verejnom obstarávaní
28. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
28.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo
§ 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
d) jeho zrušenie nariadil úrad.
28.2 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania
vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa
požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto
zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak
nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách
sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
28.3 Ak bude predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší verejné obstarávanie,
zverejní v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
28.4 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť
postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
28.5 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
Časť X.
Revízne postupy
29. Žiadosť o nápravu
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu
proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako
výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo
výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii,
v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov.
29.1 Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c) účastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom
kontrolovaného alebo
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e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému
poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služieb z Európskej únie.
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Príloha č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.
Dátum: ..........................................
Podpis:...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
Poznámka:
Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade
skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať
za každého člena skupiny dodávateľov.
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Príloha č. 2
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov
Uchádzača/záujemcu : .........................................................................................................
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“ , Logický celok 1 – Technologické
zariadenia, Logický celok 2 – Nákup vybavenia, ktoré určil verejný obstarávateľ, že
súhlasíme s obchodnými podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými v Časti B.1
– „Opis predmetu zákazky“, B.2 – „Spôsob určenia ceny“, B.3 – „Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky“ týchto SP.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme
porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si
vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným
obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme 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
mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa
zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá
Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiacemu orgánu ku kontrole verejného obstarávania.
Dátum: .........................................
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Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 3

Vyhlásenie o elektronickej komunikácii

„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
Identifikácia uchádzača:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
e-mail:

Ďalej prehlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k zákazke
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", budeme využívať naše konto s užívateľským menom
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na vedomie, že dokumenty sa
považujú za doručené ich sprístupnením v našom konte s užívateľským menom
xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola konta je na našej
zodpovednosti.. Pre účel tohto zadávania zákazky sa považuje dokumenty za doručené v zmysle
§ 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.“
Pozn.: uchádzač doplní e-mailové adresy

V.................................dňa......................
Meno a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Upozornenie: Predmetné vyhlásenie o elektronickej komunikácii predloží každý uchádzač
v svojej ponuke. Toto Vyhlásenie o elektronickej komunikácii verejný obstarávateľ určuje ako
požiadavku na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
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Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie „konflikt záujmov“
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky (ďalej len
„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len
„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania
[doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť
číslo značky vo Vestníku], týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v súťaži,
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis
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A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1) Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom príslušnej časti zákazky, s cieľom určiť ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Verejným obstarávateľom
určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
2) Ponuky sa vyhodnocujú na základe:
2.1 Najnižšia cena za prvý logický celok v € bez DPH,
2.2 Najnižšia cena za druhý logický celok v € bez DPH,
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
a) Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v súťažných
podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov napr. označenie obálok.
b) Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady
a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač
vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ak sa uchádzač po výzve komisie nedostavil na osobnú
konzultáciu v stanovenej lehote.
c) Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšej ceny v EUR bez DPH.
Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na
príslušnú časť predmetu zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny . Uchádzačov,
ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po
ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto.
Ostatným ponukám bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta.
Komisia vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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Príloha č. 5.1

Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Názov logického celku
č. 1: Technologické
zariadenia

Celková cena bez
DPH

DPH

Celková cena
s DPH

Technologické
zariadenia celkom
podľa jednotlivých
položiek
a technických
špecifikácií:

Povinná príloha v editovateľnom formáte s jednotkovými cenami a technickou špecifikáciou.

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 5.2

Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Názov logického celku
č. 2: Nákup vybavenia

Celková cena bez
DPH

DPH

Celková cena
s DPH

Nákup vybavenia
celkom podľa
jednotlivých
položiek
a technických
špecifikácií:

Povinná príloha v editovateľnom formáte s jednotkovými cenami a technickou špecifikáciou.

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
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.
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.
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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.
1) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
2) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže
ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
3) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona 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 orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
4) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.
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:
Podľa §34 ods. 1 písm. m) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti pre
predmet zákazky.
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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.
C. Preukazovanie podmienok účasti v súlade s § 39 Jednotný európsky dokument:
1) Jednotný európsky dokument na účely zákona je dokument, ktorým hospodársky
subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
určené verejným obstarávateľom.
2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu,
že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným
európskym dokumentom.
3) Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky
dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe.
4) Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné
informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú
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doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre
verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na
prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy,
akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
5) Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho
priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca
doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
Logický celok 1 – Technologické zariadenia
P.
č.

Názov položky

1.

Miesič cesta

2.

Stroj na výrobu
polotovarov z
cesta

3.

Šokový
schladzovač /
zmrazovač
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Požadované technické parametre
V 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, kolieska
V 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
V 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.

Ilustračný
obrázok

Poče
t

1 ks

1 ks

1 ks
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4.

Mraziaca
miestnosť na
výrobky

5.

Chladiaca skriňa

6.

Strúhač syra
elektrický

7.

Kontrolná váha
overená
metrológiou

8.

Elektrická pec
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kapacita schladzovania 35-40kg /
zmrazovania 25- 28kg
 teplotný rozsah +90 +3 °C / +90°C až 18°C.
 prevedenie: nerez
V 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. 1000x1600x2200mm
V 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 mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Strúhač syra
elektrický.
Minimálne požiadavky:
 el. prípoj: 230V / 0,5kW
 nastavovateľná hrúbka strúhania 2,4,6,8 +
kotúč na parmezán
 vstupná nádoba na syr od 650- 800 g.
 prevedenie: kov, plast, nerez
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Kontrolnú
váhu overenú metrológiou
Minimálne požiadavky:
 váživosť do 15kg / rozlíšenie 2g
 antikorová plošina cca 235x335mm
 úradne overená
 LCD display
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: nerez

1 ks

1 ks

1 ks

2 ks

1 ks
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9.

Univerzálny
baliaci stroj

10.

Dodávka zariadení
na miesto
prevádzky

11.

Montáž zariadení

12.

Zaškolenie
obsluhy

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. 160mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku
zariadenia na miesto prevádzky, t.j. ulica Slovenská,
Prešov.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž
a uvedenie do prevádzky zariadenia na mieste
prevádzky, t.j. ulica Slovenská, Prešov.

1 ks

1 ks

1 ks

V cenovej ponuke požadujeme oceniť zaškolenie
obsluhy zariadení.

1 ks

„Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
Logický celok 2 – Nákup vybavenia
P.
Názov položky
č.

1.

Mobilný regál na
podnosy a plechy

2..

Umývací stôl s
policou - lisovaná
vaňa

3..

Pracovný stôl s
policou I.
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Požadované technické parametre
V 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 mm
V 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 mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Pracovný stôl s
policou I.
Minimálne požiadavky:
 Na nožičkách
 vybavený spodnou policou 12- 13 cm od
zeme

Ilustračný
obrázok

Poče
t

1 ks

1 ks

1 ks
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4.

Umývací
dvojdrezový stôl
zváraný

5.

Pracovný stôl s
policou II.

6.

Regál nerezový - 4
police I.

7.

Regál nerezový - 4
police II.

8.

Plošinový vozík
do 150kg

9.

Dodávka
vybavenia na
miesto prevádzky

10

Montáž vybavenia
v prevádzke

 pevná pracovná plocha, zadný lem
 prevedenie: nerez
 rozmer: 1600x700x850 mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Umývací
dvojdrezový stôl zváraný
Minimálne požiadavky:
 Na nožičkách
 zvárané vane 2x
 zadný lem
 prevedenie: nerez
 rozmer: 1300x700x850 mm
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 mm
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 mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Regál nerezový
- 4 police II.
Minimálne požiadavky:
 Na nožičkách
 počet políc: 4-rozteč políc 320-345mm
 prevedenie: nerez
 zaťaženie police 110kg
 rozmer: 2300x600x1500 mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Plošinový
vozík do 150kg
Minimálne požiadavky:
 vozík na kolieskach
 spodná polica
 prevedenie: nerez
 rozmer: 800x600x850 mm
V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku
vybavenia na miesto prevádzky, t.j. ulica Slovenská,
Prešov.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž
vybavenia v mieste prevádzky, t.j. ulica Slovenská,
Prešov.

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1ks

1ks

a) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
b) V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v opise predmetu zákazky
obchodným názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím
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ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke
slovom „ekvivalentný“. Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia
lehoty realizácie, zníženie kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný
názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v ponuke označený obchodným názvom, bude mať
verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne
výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
d) Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických
zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym,
technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol
verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v
kompetencii verejného obstarávateľa.
e) Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok
tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim
orgánom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto zákazku. Ak by sa niektorá
z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto
výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a schválené.
B.2 SPOSOB URČENIA CENY
1. Navrhovaná zmluvná cena 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 zákon o cenách
vykonáva.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby dodania tovaru. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie:
3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH
3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
5. V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ
skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke
DPH platnú v SR.
2. Pokyny k spôsobu určenia ceny

39

MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
2.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uvádzal ceny zaokrúhlené
na dve desatinné miesta podľa všeobecných matematických pravidiel zaokrúhľovania s
odstránením skrytých desatinných miest
2.2 Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj
pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov,
vrátane časti B1. Opis predmetu zákazky a B3. Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky súťažných podkladov.
2.3 Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzača záväzné, v prípade neocenenia
niektorej z položiek predmetu zákazky alebo ak bude cena položky vyjadrená číslom 0 alebo
záporným číslom, bude ponuka uchádzača vylúčená v súlade so zákona o verejnom
obstarávaní.
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC
1. 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.
2. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §
55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.
3. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy ta
4. k, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní , ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
5. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli
na ich uzavretie písomne vyzvaní verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
6. 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.
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7. 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 Zhotoviteľa 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.
8. Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom
ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly
procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia
akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy
odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom
je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
9. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa
Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
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NÁVRH
Kúpna zmluva pre 1. logický celok
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi
I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
/ďalej len ,,predávajúci“/
a
Kupujúci:
Názov:
MEBAPO s.r.o.
So sídlom :
Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
Zapísaný v:
OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.:
33843/P
Zastúpená :
Emília Baranová
IČO :
50 644 734
DIČ:
2120405034
Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK865600 0000 0024 7641 3002
Zodpovedný verejný obstarávateľ:
Emília Baranová
telefónne číslo:
0948 903 534
e-mail:
baramilka@gmail.com
(ďalej ako „kupujúci“)
II.
Úvodné ustanovenia
2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej
postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušnú časť predmetu zákazky pod
názvom: „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“ Logický celok 1 – Technologické
zariadenia.
Kupujúci vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. .............., zverejnenou vo Vestníku
verejného obstarávania č. ............ zo dňa ................
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2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania
zákazky zmluvné strany uzavretím tejto kúpnej zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť
podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.
III.
Predmet zmluvy
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu podľa špecifikácie v konkretizácii
predmetu zmluvy a predloženej cenovej ponuky v prílohe č. 1 k tejto kúpnej zmluvy a previesť
na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru.
3.2 Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá tovar spôsobilý na obvyklý účel užívania, ktorý bude
spĺňať všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní predmetu zmluvy ako aj všetky škody spôsobené
ním na majetku kupujúceho je povinný predávajúci odstrániť v lehote 3 kalendárnych dní na
vlastné náklady.
3.5. Predávajúci môže tovar dodať ešte pred dojednaným termínom a odovzdať ho kupujúcemu
v skoršom termíne. Kupujúci je povinný ponúknutý tovar prevziať.
3.6 Záväzok dodať tovar bude splnený odovzdaním predávajúcim v mieste dodania a jeho
prevzatím splnomocnenou osobou, o čom spíšu protokol.
3.7 Na realizáciu predmetu zmluvy bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na
spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
prostriedku tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
3.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia nenávratného finančného
príspevku v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.
IV.
Čas plnenia
4.1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať príslušnú časť predmetu zákazky kupujúcemu max. 10
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
V.
Kúpna cena
5.1. Kúpna cena za tovar je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a cena je stanovená vrátane dopravy a zaškolenia kupujúceho a iných
služieb súvisiacich s predmetom plnenia.
Kúpna cena celkom bez DPH: ,- €
DPH 20%: ,- €
Kúpna cena celkom s DPH: ,- €
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 (Cenová kalkulácia) ,
ako jej neoddeliteľnú súčasť.
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VI.
Platobné podmienky
6.1 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov
potvrdených kupujúcim, na predávajúcim vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa
jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti
faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu
založeného zmluvou.
6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu
správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do
sídla kupujúceho.
6.3. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady:
a) protokol o odovzdaní a prevzatí
b) doklady vzťahujúce sa na tovar
c) prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku.
6.4 Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne:
4.2.3 Časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej
čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
4.2.4 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.
6.5 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov zodpovedá predávajúci v plnom rozsahu.
6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných údajov pre potreby platenia faktúr si budú
oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo.
6.7 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.
VII.
Podmienky dodania tovaru
7.1. Predávajúci dodá tovar na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
7.2. Ak predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia môže predmet zmluvy prevziať
aj v skoršom termíne, bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie.
7.3. Predávajúci zodpovedá za včasný termín dodávky, jeho dovoz a vyloženie na miesto
určenia.
7.4. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby
predmet zmluvy plnil sám.
7.5. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet tejto zmluvy dodať
predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
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konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 ( Zoznam
subdodávateľov) tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnú súčasť.
7.6. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
7.7. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim
formou dodatku k tejto zmluve.
VIII.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
8.1. Predávajúci sa zaväzuje vyzvať poverenú osobu na prevzatie dodávky tovaru aspoň 3
pracovné dni vopred. Dodávka tovaru bude pripravená na faktické odovzdanie a prevzatie,
riadne vykonaná, skontrolovaná, bez vád. Kupujúci prevezme predmet zmluvy preberacím
protokolom.
8.2. V prípade, že v priebehu odovzdávacieho konania kupujúci zistí, že záväzok predávajúceho
nie je splnený tak, ako je dohodnuté v zmluve, kupujúci vyhotoví súpis vád a preberacie konanie
preruší. Tovar sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdaný. Po
odstránení vád a nedorobkov predávajúci vyzve kupujúceho k pokračovaniu preberacieho
konania.
IX.
Záručná doba – zodpovednosť za vady
9.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude splnený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
9.2. Predávajúci zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má tovar v čase jeho dodania
kupujúcemu. Ďalej je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za
vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad.
9.3. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti, vyhotovení, zabalení, alebo
vybavení na prepravu stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj
usmerneniami a požiadavkami kupujúceho.
9.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe tovaru 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim.
9.5. Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 5 pracovných dní po jej
obdržaní a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným
zástupcom kupujúceho. Riešenie vád tovaru sa bude riadiť všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
9.6. Na opravovaný tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej
plynutie pokračuje po odstránení vady. Nástup predávajúceho na servis je 72 hodín od
nahlásenia vady.
9.7. Záručná doba na tovar bude písomne predĺžená o dobu, počas ktorej nemohol byť tovar
užívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci.
X.
Zmluvné pokuty

45

MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
10.1. V zmysle tejto zmluvy sa predávajúci zaviazal dodať tovar najneskôr do 10 mesiacov po
nadobudnutí účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s dodávkou
tovaru ako celku, zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur za každý
deň omeškania.
10.2. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každý deň za
omeškanie s odstránením vád a nedorobkov zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú
odstránené v písomne dohodnutom termíne.
10.3. Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady bezplatne
odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu
príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry
predávajúceho vystavenej kupujúcemu za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh,
ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude
v prípade omeškania kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať predávajúci nárok na úhradu
úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
10.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a
omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie
platieb zo strany kupujúceho predávajúcemu.
XI.
Zánik záväzkového vzťahu
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dodaním predmetu zmluvy
b) odstúpením od zmluvy.
11.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným
zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
11.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:
a) omeškanie s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému času plnenia o viac ako
1 mesiac,
b) nedodržanie termínu na odstránenie vád tovaru,
c) nedodržanie dohodnutej kúpnej ceny,
d) nedodržanie technických predpisov a noriem platných v SR a EÚ.
11.4 Predávajúci berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom
ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly
procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek
nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky
v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

46

MEBAPO s.r.o., Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
11.5 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi kupujúcim ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez
ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
11.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
11.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
11.8 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením
zmluvy.
XII.
Záverečné ustanovenia
12.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v Oznámení.
12.2. Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku dohodnutého
a podpísaného oboma stranami.
12.3 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
12.4. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné
subjekty.
12.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
závisí od schválenia zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom.
12.7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve
obdrží kupujúci a dve predávajúci.
Príloha č. 1 Špecifikácia a množstvo tovaru - Cenová kalkulácia (predkladá uchádzač)
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá uchádzač)
V Prešove dňa ..................
V ...................... dňa ...................
Za kupujúceho:
Za predávajúceho:
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NÁVRH
Kúpna zmluva pre 2. logický celok
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi
I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
/ďalej len ,,predávajúci“/
a
Kupujúci:
Názov:
MEBAPO s.r.o.
So sídlom :
Slovenská 13371/30, 080 01 Prešov
Zapísaný v:
OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.:
33843/P
Zastúpená :
Emília Baranová
IČO :
50 644 734
DIČ:
2120405034
Bankové spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK865600 0000 0024 7641 3002
Zodpovedný verejný obstarávateľ:
Emília Baranová
telefónne číslo:
0948 903 534
e-mail:
baramilka@gmail.com
(ďalej ako „kupujúci“)
II.
Úvodné ustanovenia
2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej
postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušnú časť predmetu zákazky pod
názvom: „Výroba bezlepkového mrazeného pečiva“ Logický celok 2 – Nákup vybavenia.
Kupujúci vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou č. .............., zverejnenou vo Vestníku
verejného obstarávania č. ............ zo dňa ................
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2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na
základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania
zákazky zmluvné strany uzavretím tejto kúpnej zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť
podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.
III.
Predmet zmluvy
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu podľa špecifikácie v konkretizácii
predmetu zmluvy a predloženej cenovej ponuky v prílohe č. 1 k tejto kúpnej zmluvy a previesť
na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru.
3.2 Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá tovar spôsobilý na obvyklý účel užívania, ktorý bude
spĺňať všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní predmetu zmluvy ako aj všetky škody spôsobené
ním na majetku kupujúceho je povinný predávajúci odstrániť v lehote 3 kalendárnych dní na
vlastné náklady.
3.5. Predávajúci môže tovar dodať ešte pred dojednaným termínom a odovzdať ho kupujúcemu
v skoršom termíne. Kupujúci je povinný ponúknutý tovar prevziať.
3.6 Záväzok dodať tovar bude splnený odovzdaním predávajúcim v mieste dodania a jeho
prevzatím splnomocnenou osobou, o čom spíšu protokol.
3.7 Na realizáciu predmetu zmluvy bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na
spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
prostriedku tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
3.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia nenávratného finančného
príspevku v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.
IV.
Čas plnenia
4.1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať príslušnú časť predmetu zákazky kupujúcemu max. 5
mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
V.
Kúpna cena
5.1. Kúpna cena za tovar je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a cena je stanovená vrátane dopravy a zaškolenia kupujúceho a iných
služieb súvisiacich s predmetom plnenia.
Kúpna cena celkom bez DPH: ,- €
DPH 20%: ,- €
Kúpna cena celkom s DPH: ,- €
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 (Cenová kalkulácia) ,
ako jej neoddeliteľnú súčasť.
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VI.
Platobné podmienky
6.1 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov
potvrdených kupujúcim, na predávajúcim vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 60 dní odo dňa
jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti
faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu
založeného zmluvou.
6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu
správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do
sídla kupujúceho.
6.3. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady:
a) protokol o odovzdaní a prevzatí
b) doklady vzťahujúce sa na tovar
c) prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobky
6.4 Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne:
6.4.1 Časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej
čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
6.4.2 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.
6.5 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov zodpovedá predávajúci v plnom rozsahu.
6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných údajov pre potreby platenia faktúr si budú
oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo.
6.7 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.
VII.
Podmienky dodania tovaru
7.1. Predávajúci dodá tovar na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
7.2. Ak predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia môže predmet zmluvy prevziať
aj v skoršom termíne, bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie.
7.3. Predávajúci zodpovedá za včasný termín dodávky, jeho dovoz a vyloženie na miesto
určenia.
7.4. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby
predmet zmluvy plnil sám.
7.5. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet tejto zmluvy dodať
predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
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Zmluvné strany sa dohodli, že Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 ( Zoznam
subdodávateľov) tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnú súčasť.
7.6. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
7.7. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim
formou dodatku k tejto zmluve.
VIII.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
8.1. Predávajúci sa zaväzuje vyzvať poverenú osobu na prevzatie dodávky tovaru aspoň 3
pracovné dni vopred. Dodávka tovaru bude pripravená na faktické odovzdanie a prevzatie,
riadne vykonaná, skontrolovaná, bez vád. Kupujúci prevezme predmet zmluvy preberacím
protokolom.
8.2. V prípade, že v priebehu odovzdávacieho konania kupujúci zistí, že záväzok predávajúceho
nie je splnený tak, ako je dohodnuté v zmluve, kupujúci vyhotoví súpis vád a preberacie konanie
preruší. Tovar sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdaný. Po
odstránení vád a nedorobkov predávajúci vyzve kupujúceho k pokračovaniu preberacieho
konania.
IX.
Záručná doba – zodpovednosť za vady
9.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude splnený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
9.2. Predávajúci zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má tovar v čase jeho dodania
kupujúcemu. Ďalej je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za
vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad.
9.3. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti, vyhotovení, zabalení, alebo
vybavení na prepravu stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj
usmerneniami a požiadavkami kupujúceho.
9.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe tovaru 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim.
9.5. Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 5 pracovných dní po jej
obdržaní a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným
zástupcom kupujúceho. Riešenie vád tovaru sa bude riadiť všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
9.6. Na opravovaný tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej
plynutie pokračuje po odstránení vady. Nástup predávajúceho na servis je 72 hodín od
nahlásenia vady.
9.7. Záručná doba na tovar bude písomne predĺžená o dobu, počas ktorej nemohol byť tovar
užívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci.
X.
Zmluvné pokuty
10.1. V zmysle tejto zmluvy sa predávajúci zaviazal dodať tovar najneskôr do 5 mesiacov po
nadobudnutí účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s dodávkou
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tovaru ako celku, zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur za každý
deň omeškania.
10.2. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každý deň za
omeškanie s odstránením vád a nedorobkov zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú
odstránené v písomne dohodnutom termíne.
10.3. Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady bezplatne
odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu
príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry
predávajúceho vystavenej kupujúcemu za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh,
ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude
v prípade omeškania kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať predávajúci nárok na úhradu
úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
10.5 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a
omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie
platieb zo strany kupujúceho predávajúcemu.
XI.
Zánik záväzkového vzťahu
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) dodaním predmetu zmluvy
b) odstúpením od zmluvy.
11.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným
zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
11.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:
a) omeškanie s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému času plnenia o viac ako
1 mesiac,
b) nedodržanie termínu na odstránenie vád tovaru,
c) nedodržanie dohodnutej kúpnej ceny,
d) nedodržanie technických predpisov a noriem platných v SR a EÚ.
11.4 Predávajúci berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom
ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly
procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek
nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky
v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
11.5 Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi kupujúcim ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez
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ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
11.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
11.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
11.8 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením
zmluvy.
XII.
Záverečné ustanovenia
12.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými v Oznámení.
12.2. Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku dohodnutého
a podpísaného oboma stranami.
12.3 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
12.4. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné
subjekty.
12.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
závisí od schválenia zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom.
12.7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve
obdrží kupujúci a dve predávajúci.
Príloha č. 1 Špecifikácia a množstvo tovaru - Cenová kalkulácia (predkladá uchádzač)
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá uchádzač)
V Prešove dňa ..................

Za kupujúceho:

53

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

Za predávajúceho:

