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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

     BIOPEL, a.s. 

Adresa:    023 34  Kysucký Lieskovec 743 

Zastúpená:   Ing. Janka Kavcová, predsedníčka predstavenstva 

IČO:    46823492 

Právna forma organizácie: akciová spoločnosť 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s., číslo účtu: SK8711000000002946458425 

Tel:    +421 414231500 

 

2 PREDMET ZÁKAZKY: 
 

2.1 Predmetom zákazky je:   

„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do 

prevádzky“ 

 

2.2 Opis predmetu zákazky: 

 
1. časť: Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom - nový 1 ks. 

Teleskopický čelný nakladač na manipuláciu s drevnými pilinami, štiepkami, odpadom a paletami. 

Nakladač: 

 naftový motor chladený vodou s výkonom min. 60 kW; 

 2 sekciový teleskopický výložník; 

 maximálna nosnosť 3 200 kg; 

 nosnosť pri maximálnom vysunutí minimálne 1200 kg; 

 zdvih min. 6,9 metra; 

 hydrostatický pohon 4x4, krabí chod; 

 uzávierka zadného diferenciálu; 

 systém dynamickej kontroly zaťaženia s výstupom na displeji v kabíne; 

 hydraulický okruh na ramene; 

 signalizácia spätného chodu; 

 zadné ťažné zariadenie s čapom; 

 uzamykateľné viečko nádrže; 

 klimatizácia; 

 farba RAL 6029 a striekané logo BIOPEL. 

Príslušenstvo: 

 paletizačné vidly 125 x 45 x min. 1200 mm s bočným posunom; 

 veľkokapacitná lyžica s objemom min. 1,3 m3 na sypké hmoty (piliny, štiepky); 

 drapák na drevný odpad; 

 čistiaci prídavný modul zametač: pracovná šírka 2050 mm; hydraulický pohon, zberná kapacita min. 

280 litrov, priemer hlavnej kefy min. 580 mm, priemer bočnej otáčacej kefy min. 600 mm, 

hydraulicky napájaná, nádrž na vodu min. 240 litrov. 

 

Predpokladaná hodnota: 77 000,00 EUR bez DPH 
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2. časť: Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - nové 

 

2.1. Mobilná štiepačka dreva 

 

 mobilná štiepačka dreva na podvozku a guľovým ťažným zariadením ako prívesne vozidlo za auto; 

 štiepacia sila 20 ton; 

 max. dĺžka polena 130 cm; 

 hydraulické zariadenie pre zdvíhanie kmeňov; 

 funkcia autospeed; 

 pohon: 4 taktný benzínový motor s elektrickým štartérom počítadlom hodín a elektromotor s 2 

stupňovým čerpadlom; 

 stôl na štiepanie krátkeho dreva (33/55 cm); 

 podklady pre prihlásenie do evidencie na premávku na pozemných komunikáciách. 

 
Servis a náhradné diely 

 24 hodinový autorizovaný servis 

 dodávka náhradných dielov do 48 hodín. 

 

2.2. Drvič drevného odpadu paliet 

 
 výbava: nože na rotore, protinôž 

 plnenie bude zabezpečené obsluhou ručne na dopravník, ktorý paletu dopraví do násypky drviča 

 pre servis a údržbu bude drvič opatrený plošinou so zábradlím 

 pracovný otvor vstupnej násypky materiálu min. 1400 x 2195 mm 

 hodinový výkon min. 1 tona pri spracovaní suchých  drevných paliet, max. vlhkosť  relatívna 30% 

 elektrický pohon 

 2 x sito (1 + 1 náhradné, veľkosť sita cca 50 mm), konečná frakcia max. do 50 mm 

 odsun štiepok z výsypky mechanickou cestou pásovým dopravníkom 

 pásový dopravník musí byť výškovo prispôsobený na plnenie kontajnera  

 (výška kontajnera je 2,5 m ) 

 pásový magnetický separátor 

 principiálna schéma je prílohou č. 2 súťažných podkladov – schéma č. 1. 

 

2.3. Mobilný drvič drevných štiepok na piliny - kladivový mlyn 

 
Zariadenie na drvenie, resp. mletie suchých a mokrých drevných štiepok na jemnú frakciu vhodnú na výrobu 

drevných peliet. Kladivový mlyn by mal byť opatrený zariadením na odsun dezintegrovanej suroviny do priestoru 

zásobníka (kontajnera). Predmet dodávky a principiálna schéma rozmiestnenia zariadení  sú uvedené v prílohe č. 2 

súťažných podkladov – schéma č. 2. 

 

Mokré drevné štiepky: 

 

 výkon min. 3 tony/hod pri drevnej štiepke s obsahom vody - vlhkosť relatívna od 30 % - 80 % 

 ihličnaté dreviny smrek, jedľa,borovica  60 % 

 listnaté dreviny: topoľ, buk 40 % 

 zariadenie na mletie štiepok ma byť plnené kontinuálne, na vstupe do mlyna je potrebné zaradiť odlučovač 

kovových predmetov a cudzích minerálnych materiálov (kamene) 

 priestor dezintegrácie materiálu kladivkami musí byť opatrený dierovaným sitom – otvory priemeru od 14 

mm do 16 mm, ktoré zaručí požadovanú mletú frakciu na výstupe vhodnú pre sušenie. 
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Vzduchosuché drevné  štiepky: 

 

 výkon min. 3,5 až 4 tony za hodinu pri drevnej štiepke s obsahom vody - vlhkosť relatívna od 10 % do 25 

% 

 ihličnaté dreviny smrek, jedľa, borovica  60 % 

 listnaté dreviny: topoľ, buk 40 % 

 zariadenie na mletie štiepok ma byť plnené kontinuálne, na vstupe do mlyna je potrebné zaradiť odlučovač 

kovových predmetov a cudzích minerálnych materiálov (kamene) 

 priestor dezintegrácie materiálu kladivkami musí byť opatrený dierovaným sitom – otvory s priemerom 6 

mm – 8 mm, ktoré zaručí požadovanú mletú frakciu na výstupe vhodnú pre briketovanie a peletovanie. 

 

Predpokladaná hodnota: 274 558,00 EUR bez DPH 

 

Súčasťou predmetu zákazky je dodávka do miesta sídla obstarávateľa, spustenie do prevádzky a 

zaškolenie obsluhy vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky (preberací - 

odovzdávajúci protokol, záznam zaškolenia obsluhy). 
 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky. 

 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 351 558,00 € bez DPH 

 

2.5 CPV:43250000-0 – Čelné lopatové nakladače,  43414000-8 - Drviče 
 

 

3 KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

3.1 Predmet zákazky   je rozdelený na 2 časti, uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu 

zákazky.  
 

 

4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný zo schválených z vlastných zdrojov a pridelených finančných 

prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014, Programová oblasť: Zelené inovácie v 

priemysle, Názov programu:  SK 07 Zelené inovácie v priemysle, Cieľ programu: Zvýšenie 

konkurencieschopnosti zelených podnikov zahrňujúcich ozelenenie existujúcich priemyselných odvetví, 

zelené inovácie a zelené podnikanie. 

5 ZMLUVA 

5.1 Zmluvy na dodávku tovaru – 2 zmluvy. 

 

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu otázky tvorí časť  B.3 

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,  B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob určenia 

ceny. 

 

 

6 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky 

 BIOPEL, a.s., 023 34  Kysucký Lieskovec 743 
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6.2 Trvanie zmlúv: 7 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy/zmlúv.Trvanie zmluvy/lehoty dodania sú 

predpokladané,budú upravené v závislosti od ukončenia a schválenia procesuverejného obstarávania a v 

závislosti od uzavretia zmluvy. 

 

 

7 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ 

7.1 Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, alebo 

poskytuje služby alebo realizuje stavebné práce. 

 

7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 

verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

 

7.3 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.2, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. 

 

7.4 Obstarávateľ umožňuje skupine účasť v danej zákazke. V prípade, ak  ponuka skupiny dodávateľov  

bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie vhodnej 

právnej formy.  Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, akú právnu formu od skupiny 

vyžaduje, uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina dodávateľov môže vytvoriť právnu 

formu s právnou subjektivitou   (napr. podľa zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov) alebo právnu formu bez právnej subjektivity  (napr. združenie podľa § 829 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).    

 

7.5 Skupina preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny 

osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického 

postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa 

§ 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

 

7.6 Požiadavky obstarávateľa v prípade prijatia ponuky skupiny bez právnej subjektivity: Skupina bez právnej 

subjektivity predloží do ponuky nasledovné doklady/dokumenty: 

a) návrh zmluvy, určenej na dosiahnutie dojednaného účelu 

b) poverenie niektorého  účastníka združenia zastupovaní v procese verejného obstarávania   a určenie   

kontaktnej osoby; zodpovednej za komunikáciu v tomto procese 

 

8 PREDLOŽENIE PONUKY 

8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorá bude predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelené 

a uzavreté označené časti s názvom: 

8.1.1 „OSTATNÉ“ podľa bodu 15 týchto súťažných podkladov 

8.1.2 „KRITÉRIÁ“ podľa bodu 15 týchto súťažných podkladov 

8.2 Uchádzač predloží ponuku v dvoch samostatných oddelených a označených častiach podľa bodu 8.1  bodu 

15 v uzavretých obaloch podľa bodu 20 osobne alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 21.1 

a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.  
 

8.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 21.2 rozhodujúci 

termín doručenia ponuky obstarávateľovi. 
 

8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 21.1, obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

8.5 Uchádzač predloží kompletnú ponuku v písomnej podobe. Uchádzač predloží písomnú ponuku a to v 

listinnej (papierovej) podobe podľa podmienok a požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk  a 

podľa súťažných podkladov. 
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8.6 Okrem predloženia ponuky v listinnej podobe žiadame predložiť ponuku aj v elektronickej podobe na 

pamäťovom médiu - v naskenovanom formáte PDF, ponuka bude naskenovaná v jednom súbore PDF, 

pričom 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 dátumu podpisu, bez 

uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Kópia predložená v elektronickej podobe podľa 

predchádzajúcej vety budeverejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným 

uchádzačom alebo zrušení postupu zadávaniazákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na úrad pre 

verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak kópia 

ponuky na pamäťovom médiu bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje 

za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s 

právnymi predpismi. 

 

 

9 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 

 

10. PLATNOSŤ PONUKY 

10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.10.2015. 
 

10.2 V prípade podania námietky proti postupu obstarávateľa sa uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie 

lehoty viazanosti ponúk. 
 

 

11. NÁKLADY NA PONUKU 

11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

12. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI 

12.1. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami resp. 

uchádzačmi ohľadomžiadostí o súťažné podklady, poskytovania súťažných podkladov, vysvetľovania 

podmienok účasti a iných dokumentovposkytnutých verejným obstarávateľom ponúk alebo vzájomná 

komunikácia a dorozumievanie v rámci uplatneniarevíznych postupov bude uskutočňovaná v 

slovenskom jazyku, príp. českom jazyku a nasledovnými spôsobmi: písomnev elektronickej alebo v 

listinnej podobe, resp. ich kombináciou:  

 v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu, resp.faxu; 

 v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. iných kuriérskych spoločností, 

komunikáciatelefonická alebo fyzickou cestou ( napr. pevná linka, osobne).  

 

12.2. Písomne sa na účely tejto súťaže rozumie akékoľvekvyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, 

ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňaťinformácie prenášané a 

uložené elektronickými prostriedkami. Písomne sa komunikácia bude uskutočňovať velektronickej a v 

listinnej podobe alebo ich kombináciou v nasledovných postupových krokoch v rámci procesu 

verejnéhoobstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi verejným 

obstarávateľom a záujemcami, resp.uchádzačmi: 

 

12.3. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 

záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorých doručením tento zákon spája plynutie 

lehôt, sa primerane použijú ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného 
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predpisu o správnom konaní - § 24, 25. Uchádzač uvedie v ponuke poverenú osobu, ktorá bude 

oprávnená prijímať  písomnosti v súvislosti s touto zákazkou.  

 

12.4. Súťažné podklady budú uchádzačom zaslané po doručení ich písomnej žiadosti verejnému 

obstarávateľovi (velektronickej podobe prostredníctvom e-mailu a následne i v listinnej podobe) v 

lehote do 14.05.2015 do 13:00 h. Zároveň súťažné podkladybudú zverejnené v elektronickom 

úložisku v profile verejného obstarávateľa na http://www.uvo.gov.sk a na stránke verejného 

obstarávateľa http://www.biopel.sk. 

 

12.5. Vysvetlenie týkajúce sa výzvy na predkladanie ponúk, žiadosti o účasť, súťažných podkladov, výzvy 

na predloženieponúk a iných dokumentov sa realizuje v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu 

a následne i v listinnej podobe. Zároveň každévysvetlenie alebo doplnenie podkladov, či iných 

dokumentov bude zverejnené v elektronickom úložisku v profile verejného obstarávateľa na 

http://www.uvo.gov.sk a na stránke verejného obstarávateľa http://www.biopel.sk. 

 

12.6. Pre zabezpečenie uplatňovania princípov verejného obstarávania a hospodárskej súťaže verejný 

obstarávateľ stanovillehotu na prístup k súťažným podkladom tak, aby neobmedzoval prístup 

potencionálnych záujemcov do procesuverejného obstarávania. V prípade prístupu záujemcu k 

súťažným podkladom po lehote na vysvetľovanie nebude maťsíce záujemca možnosť predložiť 

otázky, ale bude mať prístup ku všetkým predloženým otázkam a odpovediam arelevantným 

informáciám ako všetci ostatní záujemcovia. Za včas doručenú požiadavku záujemca o vysvetlenie 

súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená najneskôr šesť pracovných dní pred 

uplynutím lehoty napredkladanie ponúk, t.j. do: 04.05.2015 do 13,00 h. 

 

12.7. Žiadosť o vysvetlenie je potrebné zaslať tak, aby verejný obstarávateľ mohol zaslať požadované 

vysvetlenie najneskôrdo piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým 

zainteresovaným záujemcom a zverejniť nastránke v elektronickom úložisku v profile verejného 

obstarávateľa na http://www.uvo.gov.sk a na stránke verejného obstarávateľa http://www.biopel.sk. 

 

12.8. Dokumenty a informácie ako sú vyhotovenie a odoslanie oznámenia o vylúčení zo súťaže, pokiaľ 

bude uchádzač zo súťaže vylúčený; vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ktorými 

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, pokiaľ verejný obstarávateľ 

o vysvetlenie a doplnenie predložených dokladov uchádzača požiada; vysvetlenie dokumentov a 

žiadosti o účasť, ponuky alebo vysvetlenie návrhu ceny v rámci vyhodnocovania ponúk, pokiaľ 

komisia na vyhodnotenie ponúk o takéto vysvetlenie požiada; poskytnutie informácie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali; komunikácia spojená s 

revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny 

postup uplatní/uplatnia; komunikácia s úspešným uchádzačom v rámci prípravy uzatvorenia zmluvy, 

budú uchádzačom zasielané v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu a súčasne v listinnej 

podobe. 

 

12.9. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutejspôsobom, ktorým nemožno trvalo 

zachytiť jej obsah a informácie vyhotovenej v elektronickej a listinnej podobe,doručenej osobne alebo 

poštovou zásielkou je rozhodujúca listinná podoba.  

 

12.10. Komunikácia telefonická a osobná je možnánajmä v prípadoch overenia doručenia písomnosti v 

listinnej podobe a prípadne dohodnutia písomného prevzatiapísomnosti v listinnej podobe alebo 

osobného doručenia písomnosti v listinnej podobe s kontaktnou osobou predmetnejzákazky (Ing. Peter 

Albert, tel. číslo: +421 414231500). Pracovný čas verejného obstarávateľa od 7.30 hod do 16.00 hod. 

 

12.11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk, ak sapodstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ak nastane niektorá z 

okolností uvedených v § 46,zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.biopel.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.biopel.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
http://www.biopel.sk/
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13. OHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

13.1 Nie je potrebná, ale v prípade záujmu uchádzačov je možná po predchádzajúcej dohode s kontaktnou 

osobou verejného obstarávateľa. 
 

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

14. JAZYK PONUKY 

14.1 Celá ponuka (v písomnej podobe), tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom alebo v českom jazyku.  

 

14.2 Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení musia byť doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky  predložené v 

pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (slovenského jazyka) okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
 

 

15. OBSAH PONUKY 

15.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať 2 časti,  osobitne oddelené a uzavreté označené časti s 

názvom: 
 

15.1.1 „OSTATNÉ“, ktorej obsahom budú: 

a) identifikačné údaje uchádzača a identifikačné údaje osoby spolu so splnomocnením – 

poverením štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača na prevzatie dôležitých písomností 

medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, najmä písomností s ktorých doručením zákon 

o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, 

b) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti a ostatných požiadaviek 

verejného obstarávateľa požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a podľa týchto 

súťažných podkladov – podľa bodu 16 a podľa časti A.2 Podmienky účasti, 

c) návrh zmluvy– bez uvedenia ceny za predmet zákazky,  doplnený uchádzačom o požiadavky 

verejného obstarávateľa, uvedená v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 

podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, 

návrh  zmluvy nesmie byť inak menený okrem položiek upozornených na doplnenie. 

d) opis a presnú špecifikáciu predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a podľa týchto súťažných podkladov – B.1 Opis predmetu zákazky 

15.1.2  „KRITÉRIÁ“, ktorej súčasťou musí byť: 

a) návrh uchádzača na plnenie kritéria „najnižšia cena“ – podľa prílohy č. 1 k súťažným 

podkladom, uchádzač doplní tabuľku uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov a priloží ju 

podpísanú štat.orgánom uchádzača do ponuky. 

b) návrh zmluvy– s uvedením ceny za predmet zákazky,  doplnený uchádzačom o požiadavky 

verejného obstarávateľa, uvedená v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 

podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, 

návrh  zmluvy nesmie byť inak menený okrem položiek upozornených na doplnenie, 
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c) pamäťové médium podľa bodu 8.6 týchto súťažných podkladov, Okrem predloženia ponuky v 

písomnej forme žiadame predložiť ponuku i v naskenovanom formáte PDF na CD/DVD nosiči 

podľa bodu 8.6 súťažných podkladov. 

15.2 Uchádzač predloží kompletnú ponuku v písomnej podobe.  Uchádzač predloží písomnú ponuku a to v 

listinnej podobe podľa podmienok a požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a podľa 

súťažných podkladov.  

16. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

16.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov  bude 

založené na posúdení splnenia:  
 

16.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a 
 

16.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:  
 

16.1.2.1 finančného alebo ekonomického postavenia a  
 

16.1.2.2 technickej spôsobilosti uchádzača.  
 

16.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 16.1 sa bude posudzovať 

z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 Podmienky účasti 

uchádzačov a ostatné požiadavky verejného obstarávateľa. 
 

16.3 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov musia byť súčasťou 

písomne predkladanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, doklady musia byť predložené v origináli, 

príp. v úradne overenej fotokópii. 

 

16.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do: 

a) 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 

formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, 

b) 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 

elektronickú formu komunikácie, 

pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

 

16.5 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, neodpovie na niektorú 

z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti  

A.2 Podmienky účasti uchádzačov a ostatné požiadavky verejného obstarávateľa, bude z verejnej súťaže 

vylúčený 

 

17. ZÁBEZPEKA – sa nevyžaduje 

 

18. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SRč.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

 

18.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR podľa prílohy č. 1 k súťažným 

podkladomv závislosti od toho, na ktoré časti predmetu uchádzač ponuku predkladá. 

 

18.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 

v zložení: 
 

18.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 

18.3.2 sadzba DPH a výška DPH, 
 

18.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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18.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom  DPH, upozorní. 

 

 

19. VYHOTOVENIE PONUKY 

19.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 

perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

19.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk  a v 

týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie 

týchto dokladov alebo dokumentov. 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

20. OZNAČENIE PONÚK V LISTINNEJ PODOBE 

20.1 Uchádzač vloží písomnú ponuku  do dvoch samostatných obalov. Obaly musia byť uzatvorené. 
 

20.2 Obaly ponuky musia obsahovať nasledovné údaje:   

 1. uzatvorený obal s označením OSTATNÉ 

a) adresu uvedenú v bode 21.1, 

b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

c) označenie „verejná súťaž - neotvárať“, 

d) označenie heslom verejnej súťaže  „Stroje a zariadenia“ – 1. časť: Ostatné“ 

 

 2. uzatvorený obal s označením KRITÉRIÁ 

 

e) adresu uvedenú v bode 21.1, 

f) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

g) označenie „PODLMITNÁ ZÁKAZKA - neotvárať“, 

h) označenie heslom verejnej súťaže „Stroje a zariadenia“  – 2. časť: Kritériá“ 

 
 

21. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

21.1 Ponuky v listinnej podobe je potrebné doručiť na adresu:  
Názov:  BIOPEL, a.s.  023 34   Kysucký Lieskovec 743 

 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.05.2015  o 13.00 hod. 

 

 

22. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutialehoty na 

predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. 

 

22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 

žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 

splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 21.1 a doručenímnovej ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk podľa bodu 21.2  a na adresu podľa bodu 21.1. 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23. OTVÁRANIE PONÚK 

23.1 Otváranie  ponúk,   označených ako „Ostatné“  vykoná komisia  dňa 15. 05. 2015 o 9.00 hod. na adrese 
Názov:  BIOPEL, a.s. 023 34   Kysucký Lieskovec 743 

 

23.2 Týmto krokom sa rozumie otváranie ponúk predložených v listinnej - písomnej podobe.  

 

23.3 Otváranie častí ponúk, označenýchako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň,nasledujúci po dni: 

a) márneho uplynutia lehoty na doručeniežiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1písm. a) až c) ZVO alebo 

na doručenienámietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) ZVO všetkým oprávneným osobám, aknedošlo k 

vylúčeniu žiadneho záujemcualebo uchádzača alebo k vylúčeniužiadnej ponuky, 

b) márneho uplynutia lehoty na doručenienámietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) ažc)  ZVO všetkým 

oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcualebo uchádzača ani k vylúčeniu 

žiadnejponuky a bola včas doručená aspoňjedna žiadosť o nápravu, 

c) márneho uplynutia lehoty na doručenienámietky podľa § 138 ods. 2 písm. e)všetkým oprávneným 

osobám, ak došlo kvylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebouchádzača alebo k vylúčeniu aspoňjednej 

ponuky, ak nebola včas doručenážiadosť o nápravu alebo nebola včasdoručená námietka podľa § 138 

ods. 2písm. a) až d) ZVO, 

d) kedy nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka: 

1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, 

2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti 

rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4, 

3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 

ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok, 

4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie 

nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že podanie odvolania má 

odkladný účinok. 

 

23.4 Otváranie  ponúk  označených  ako „Kritéria“ vykoná komisia  na adrese BIOPEL, a.s., 023 34   

Kysucký Lieskovec 743,vykoná komisia len vovzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, ato na mieste 

a v čase oznámenomuchádzačom, ktorých ponuky nebolivylúčené; medzi odoslaním oznámenia 

aotváraním častí ponúk, označených ako"Kritériá", musí byť aspoň päť pracovnýchdní. 

 

23.5 Týmto krokom sa rozumie otváranie ponúk predložených v listinnej - písomnej podobe.  

 

23.6 Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia 

nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela. 

 

 

24. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

24.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 

a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 

obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej podlimitnej zákazky poskytnúť alebo 

zverejniť uvedené informácie ani záujemcom, uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 

24.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené. 

 

25. PRESKÚMANIE PONÚK 

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
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25.1.1 obsahujú náležitosti určené podľa  bodu 15,  
 

25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk v týchto 

súťažných podkladoch. 

 

25.2  Obstarávateľ môže požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených 

dokladov. 

 

25.3 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. 

Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do: 

a) 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 

formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, 

b) 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 

elektronickú formu komunikácie, 

pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

 

25.4   Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak: 

- nesplnil podmienky účasti, 

- predložil neplatné doklady, 

- nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov v určenej lehote alebo 

- poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

 

25.5   Neplatnými dokladmi sú doklady, 

- ktorým uplynula lehota splatnosti, 

- ktoré sú neúplné, alebo 

- ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

 

25.6   Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nepredložil požadované 

doklady alebo informácie, ktorými preukazuje finančné, ekonomické postavenie alebo technickú 

spôsobilosť, alebo poskytol nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie. 
 

25.7   Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk  

a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú z podlimitnej zákazky vylúčené. 
 

25.8 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 

26. VYSVETĽOVANIE PONÚK 

26.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný a ani 

nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.  Za zmenu ponuky sa 

nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

 

26.2 Ak sa pri zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, komisia môže písomne požiadať 

uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.  

 

26.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú 

požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou 

ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o 

a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 

b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň 

c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. 
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26.4 Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú 

konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených odôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako 5 

pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.  

 

26.5 Komisia vylúči uchádzača zo súťaže v prípade, ak uchádzač: 

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods.2  ZVO v lehote piatich 

pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2 ZVO, 

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa § 42 ods.3 ZVO, 

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky alebo 

e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

podľa § 42 ods.3 ZVO. 

 

26.6 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 právnym 

predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

 

26.7 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej 

môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO. 
 

27. MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

27.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EUR. 

 

28. VYHODNOCOVANIE PONÚK 

 

28.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

 

28.2 Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet zákazky 

uvedených vo výzve a v týchto súťažných podkladoch sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä: 

a) zoznam členov komisie, 

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 

d) záznam z osobnej konzultácie na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej 

ponuky podpísaný všetkými účastníkmi, 

e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 

f) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením 

dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, 

g) ak ide o túto zákazku informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 

h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou. 

 

28.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v Oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená táto 

zákazka a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené. 

 

28.4 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú komisiou vyhodnocované podľa kritéria na 

vyhodnotenie ponúk určeného v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch a na základe pravidiel jeho 

uplatnenia určených v Časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto 

súťažných podkladov, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž. 
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29. ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

29.1 Po úplnom úvodnom vyhodnotení verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ 

vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené 

podmienky, na predloženie nového návrhu na plnenie jednotlivých kritérií. Vo výzve na účasť 

v elektronickej aukcii - pozvánke verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa 

elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Na  každú časť predmetu 

zákazky bude vyhlásená samostatná elektronická aukcia. 

 

29.2 Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nový návrh ceny podľa prílohy č.1  až do 

ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia 

ponúk podľa jednotlivých kritérií automatizovaným vyhodnotením. Po ukončení elektronickej aukcie 

úspešný uchádzač v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia 

ponúk predloží verejnému obstarávateľovi upravenú časť – návrh jednotlivých kritérií tj. prílohu č.1 na 

základe výsledku elektronickej aukcie spolu s upraveným návrhom zmluvy/zmlúv. 

 

29.3 Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Elektronická aukcia   

súťažných  podkladov. 

 

30. VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH 

30.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade: 

30.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 

správne; 

30.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 

nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť budejednotková cena; 

30.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena 

s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej 

ceny; 

30.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude 

správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

 

 

Časť VI. 

DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

31. DÔVERNOSŤ PROCESU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

31.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie o 

obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 20 a 40 

Zákona. 

 

31.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách 

označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo 

záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je možné označiť 

výhradne 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. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa  oznamovať či 

zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a 

úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv 

podľa osobitného predpisu. 

 

31.3 Ponuku uchádzača, ani jej jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
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31.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), 

akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude 

pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej 

len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu 

ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia 

zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný 

dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich 

použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 

 

32. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

32.1 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 

postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 136 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

32.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté 

postupom kontrolovaného môže pred uzavretím zmluvy, alebo rámcovej dohody podať námietky podľa § 

138 zákona o verejnom obstarávaní. Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu 

verejnému obstarávateľovi. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 2 písm. d) až 

g) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Časť VII. 

Prijatie zmluvy 

33. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK. 

33.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti skôr, je verejný obstarávateľ  povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak 

dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety 

postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

 

33.2 Verejný obstarávateľ  je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 33.1 SP 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 zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 

v profile verejného obstarávateľa.  Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku 

alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V 

oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách 

a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 

písm. f) ZVO. 
 

34. PRIJATIE ZMLUVY 

34.1 Obstarávateľ môže uzavrieť  zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým  uchádzačom, 

ktorých ponuky boli vyhodnocované v zmysle ustanovení § 45 ods. 3 a 6 ZVO. 

 

34.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade podľa § 45 ods. 9 ZVO. 
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34.3 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu do 30 dníodo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7, ak bol 

na jej uzatvorenie písomne vyzvaný, bude to považované za odmietnutie uzavretia zmluvy zo strany 

uchádzača, alebo si nesplní povinnosť podľa ods. 34.2 tohto bodu,  verejný obstarávateľ môže zmluvu 

uzatvoriť s uchádzačom  ďalším v poradí (druhým, tretím) v súlade podľa § 45 ods. 9 ZVO. 

 

34.4 Odmietnutím uzavretia zmluvy zo strany uchádzača podľa ods. 34.3,  bodu 34. súťažných podkladov 

sa rozumie: 
a) uplynutie lehoty na uzatvorenie zmluvy podľa ods. 34.3,  bodu 34.  súťažných podkladov, 

b) doručenie písomného prejavu vôle o odmietnutí uzatvoriť zmluvu podľa 34.3,  bodu 34.  súťažných 

podkladov, 

c) doručenie písomného prejavu vôle o odstúpení od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. 

 

34.5  Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

 

Časť VIII.  

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy  

 
35. Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy  

 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní určuje pravidlá  pre zmenu 

subdodávateľa počas plnenia zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania  zmluvy, ktorá je výsledkom 

tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na  zmenu týka, spĺňať podmienky podľa § 26 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr v deň, 

ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane  zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene 

subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 

subdodávateľovi, identifikačné údaje  navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný 

subdodávateľ spĺňa podmienky  podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si 

splnenie podmienok podľa  § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u navrhovaného subdodávateľa overí na 

Úrade pre  verejné obstarávanie podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadaním si dokladov  

§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné  obstarávanie č. 

10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

Sankcie za porušenie vyššie uvedených pravidiel sú uvedené v návrhu zmluvy. 
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A.2PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v súťaži: 

 

 

PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA 1. ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich 

predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v nižšie uvedených bodoch 1.1 až 

1.8: 

 

1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 

vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, nie starší ako tri mesiace, o tom, že 

nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin 

korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za 

trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny a že nebol odsúdený za trestný čin, 

ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

1.1.1 fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným 

súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské 

oprávnenie alebo iné než oprávnenie zapísané v profesijnom zozname, 

1.1.2 právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady vydané 

príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osoby, ktoré sú štatutárnym 

orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača), 

 

1.2 Potvrdenie príslušného súdu, alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný príslušným súdom alebo správnym 

orgánom v krajine svojho sídla,  že voči uchádzačovi nie je začaté alebo vedené konkurzné konanie, nie je 

v konkurze, nie je v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý  návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, predložené 

potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk  a musí odrážať 

skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže. 

 

1.3 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov nemocenského 

poistenia a dôchodkového zabezpečenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, o tom že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 

nedoplatky poistného na nemocenské, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré 

sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

 

1.4 Potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej je uchádzač vedený 

v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, o tom že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 

nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

 

1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, o tom že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované 

daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

 

1.6 Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu  
1.6.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba, príspevková 

organizácia), 

1.6.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný 

v obchodnom registri), 
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1.6.3 iné  oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.  

 

1.7 Čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 

osobou: 

1.7.1 ktorejspoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 

členom, alebo ktorejštatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 

osobou je osoba, ktorámá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

1.7.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorývlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 

členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárnehoorgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 

osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vovzťahu ku ktorému bol 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

a) bola spoločníkom, známymakcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 

členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 

ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účastivo verejnom obstarávaní,  

b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatneuložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní,  

1.7.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedyk nástupníctvu došlo, právoplatne 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

 

1.8 Čestným vyhlásením, že uchádzač nemá: 

1.8.1 nemá nesplnenú povinnosť vyplateniaodmeny alebo odplaty zo zmluvy sosobou, ktorá je alebo 

bolasubdodávateľom vo vzťahu k zákazke,zadanej podľa tohto zákona, ktorá savymáha výkonom 

rozhodnutia, 

1.8.2 nemá nesplnenú povinnosť vyplateniamzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,náhrady mzdy alebo 

odstupného, naktorých vyplatenie má zamestnanecnárok, ktoré sa vymáhajú výkonomrozhodnutia. 

 

1.9 Uchádzačzapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 zákona č. 

25/2006 Z.z. preukázať potvrdením osvojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona 

č. 25/2006 Z. z. 

 
1.10 Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nahradí požadovaný doklad čestným vyhlásením 

podľa predpisov platných v krajine svojho sídla v prípade, ak sa v krajine sídla uchádzača niektoré 

z dokladov podľa bodov 1.1 až 1.8. nevydávajú. 

 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených  pod bodmi 

1.1. až 1.9  tejto časti.  

 

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11  ZVO, v ktorom bude 

uvedené vyhlásenie uchádzača, že: 

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 

za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin 

založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých 

foriem účasti na terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 

skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
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h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou 
1. ktorejspoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 

členom, alebo ktorejštatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 

osobou je osoba, ktorámá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorývlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 

členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárnehoorgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 

osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vovzťahu ku ktorému bol 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

a) bola spoločníkom, známymakcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 

členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 

ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účastivo verejnom obstarávaní,  

b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatneuložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní,  

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedyk nástupníctvu došlo, právoplatne 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplateniaodmeny alebo odplaty zo zmluvy sosobou, ktorá je alebo 

bolasubdodávateľom vo vzťahu k zákazke,zadanej podľa tohto zákona, ktorá savymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplateniamzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,náhrady mzdy alebo 

odstupného, naktorých vyplatenie má zamestnanecnárok, ktoré sa vymáhajú výkonomrozhodnutia. 
 

V čestnom vyhlásení musí byť uvedený názov verejného obstarávateľa, názov uchádzača, presný názov 

zákazky, predpokladaná hodnota zákazky a vyššie uvedené skutočnosti. Čestné vyhlásenie žiadame 

predložiť v origináli, príp. v úradne overenej fotokópii. Ak čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré uchádzač 

predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní bude podpísané 

splnomocnenou oprávnenou osobou, musí uchádzač predložiť aj originál alebo úradne overenú fotokópiu 

splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie uchádzača. 

 
2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA PREUKAZOVANIA 

MAJETKOVEJ ÚČASTI 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoju majetkovú účasť - podľa 
§ 26a ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení,  

- Výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom 
akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným  centrálnym depozitárom cenných 
papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 
3 mesiace, o tom, že nie je osobou podľa § 26a ods. 1 v nadväznosti na § 26a ods. 2 citovaného zákona. 

 
Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa preukázania majetkovej účasti možno preukázať čestným vyhlásením podľa 
§ 32 ods. 11  ZVO. 
V čestnom vyhlásení musí byť uvedený názov verejného obstarávateľa, názov uchádzača, presný názov 
zákazky, predpokladaná hodnota zákazky a vyššie uvedené skutočnosti. Čestné vyhlásenie žiadame 
predložiť v origináli, príp. v úradne overenej fotokópii. Ak čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré uchádzač 
predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní bude podpísané splnomocnenou 
oprávnenou osobou, musí uchádzač predložiť aj originál alebo úradne overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby 
na zastupovanie uchádzača. 

 

 

3. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO ALEBO 

EKONOMICKÉHO POSTAVENIA  

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo 

ekonomické postavenie: 

A. podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení- podmienka účasti týkajúca 1. a 2. 

časti predmetu zákazky. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 
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Kladné vyjadrenie banky, (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač 

klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky. 

Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že: 

a) uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, 

b) uchádzač nie je v nepovolenom debete, 

c) jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie. 

Predložený musí byť predložený v originálnom vyhotovení, príp. v úradne overenej fotokópii. 

Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky podpísané 

osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie 

banky.  

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým 

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní: Vzhľadom na to, že úhrady za tovary budú fakturované až po ich dodaní, verejný obstarávateľ 

potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať zákazku a 

uskutočniť predmet zákazky aj bez predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto podmienka účasti má slúžiť aj na 

to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od 

bankového subjektu, ktorý uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných 

problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy. Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre to, 

aby bol uchádzač schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky. 

 

Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač využiť finančné zdroje inej osoby bez 

ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 

zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 

ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s 

touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 

postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 

použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a 

§ 26avo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 

uchádzač alebo záujemca preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, 

koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo 

záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s 

ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ 

SPÔSOBILOSTI: 

A. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 v platnom znení  - podmienka účasti týkajúca 1. a 2. časti 

predmetu zákazky. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Zoznam dodávok tovaru (rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky) za predchádzajúce tri roky 

(2012, 2013, 2014) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru suvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov; ak odberateľom: 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia ; 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 

odberateľ; 

ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich 

dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 

Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou 

osobouoprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade uchádzač predloží splnomocnenie tejto osoby na 

zastupovanie). 
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Vzhľadom k tomu, že predmet zákazky je rozdelený na 2 časti a je možné predkladať ponuku na jednu alebo 

viacero častí, uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru (rovnakého alebo podobného charakteru) doplnený 

potvrdeniami o plnení v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) body 1 a 2 a preukáže, že za obdobie predchádzajúcich 3 

rokov realizoval min. 3 dodávky tovaru (rovnakého alebo podobného charakteru) sumárne nasledovne: 

- ak uchádzač predloží ponuku na 1. časť predmetu zákazky v objeme min. 60 000,00 EUR bez DPH; 

- ak uchádzač predloží ponuku na 2. časť predmetu zákazky v objeme min. 240 000,00 EUR bez DPH; 

- ak uchádzač predloží ponuku na viacero častí v objeme min. rovnajúci sa súčtu objemov uvedených podľa vyššie 

uvedeného v závislosti, na koľko a ktoré časti predmetu zákazky ponuku predkladá. 

V prípade, že sa jedná o záujemcu, ktorý podniká kratšie obdobie, súčet zrealizovaných dodávok predmetu 

zákazky predloží v sume alikvótneho prepočtu v závislosti od vzniku alebo začatia činnosti (pre výpočet alikvotnej 

časti min. objemu dodávok, ktorý bude verejný obstarávateľ akceptovať uvádzame nasledovný príklad: 

Spoločnosť vznikla v júli 2013, požadovaný min. objem zoznamu dodávok bez DPH sa vydelí 36-timi a vynásobí 

sa počtom 18). 

Podľa § 155m ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov je možné splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, ak 

odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni 

zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenie vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným 

dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. 

júna 2013. Na účely podľa prvej vety úrad zverejní vo vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií 

podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie  

vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u odberateľov uvedených v 

zozname.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, 

ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní: Preukázanie, že uchádzač realizoval zákazku v porovnateľnom objeme k spokojnosti objednávateľa, 

potvrdenie skúseností uchádzača. Doklady predkladané pre splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej a 

odbornej spôsobilosti žiadame predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii a musia preukazovať 

platnosť. 

 

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 

kapacity inej osoby podľa § 28 ods. 2 zák. č.25/2006 Z.z. v platnom znení. 

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 

verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, 

ktorej spoľahlivosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 

preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 

ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Uchádzač v ponuke 

preukáže, že osoba, ktorej kapacity majú byť využité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti spĺňa 

podmienky účasti podľa § 26 ods.1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacitu 

záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukáže technickú spôsobilosť alebo 

odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy 

alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený 

toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 

preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) a podľa § 28 ods. 1 písm. a), zákona o verejnom obstarávaní 

v minimálne určenom štandarde verejného obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladoch možno preukázať 

čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 ZVO, v ktorom bude uvedené vyhlásenie uchádzača, že: 

 spĺňa podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení v minimálne určenom 

štandarde verejného obstarávateľa podľa výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, 
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 spĺňa podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení v minimálne určenom 

štandarde verejného obstarávateľa podľavýzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov. 

 

V čestnom vyhlásení musí byť uvedený názov verejného obstarávateľa, názov uchádzača, presný názov 

zákazky, predpokladaná hodnota zákazky a vyššie uvedené skutočnosti. Čestné vyhlásenie žiadame 

predložiť v origináli, príp. v úradne overenej fotokópii. Ak čestné vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré uchádzač 

predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní bude podpísané 

splnomocnenou oprávnenou osobou, musí uchádzač predložiť aj originál alebo úradne overenú fotokópiu 

splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie uchádzača. 

 

Čas a spôsob predkladania splnenia podmienok účasti, v prípade, že uchádzač v ponuke preukáže 

splnenie podmienok účasti čestných vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zák. č. 25/2006 Z.z. 

a) Úspešný uchádzač, ktorý v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa § 

32 ods.11 zák. č. 25/2006 Z.z. v platnom znení, predloží splnenie podmienok v ňom uvedených do 10-

tich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na splnenie podmienok účasti. 
b) Spôsob predloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa výzvy na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladov: v origináli, príp. v úradne overenej fotokópii, spôsob doručenia: 

poštou, osobne v uzatvorenom a označenom obale s údajmi: 

 identifikačné údaje uchádzača 

 názov predmetu zákazky s uvedením: „Podmienky účasti – neotvárať“ 
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A.3KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
 Kritériom na hodnotenie ponuku je „NAJNIŽŠIA CENA“          100 %, koeficient 1,00 

 

Pod pojmom  „najnižšia cena“ sa rozumie „cena celkom s DPH za predmet zákazky“  

 

Spôsob vyhodnotenia: 

Každá časť predmetu zákazky bude vyhodnocovaná samostatne. 

 

Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky  uchádzačov samostatne. 

 

Každý člen komisie  samostatne určí poradie ponúk podľa  kritéria najnižšia „cena celkom s DPH za predmet 

zákazky“. Uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu celkom s DPH za predmet zákazky podľa prílohy č. 1 

k súťažným podkladom  získa prvé poradie. Ostatní uchádzači budú hodnotení postupne, t.j. uchádzač, ktorý 

ponúkne druhú najnižšiu cenu celkom s DPH za predmet zákazky podľa prílohy č. 1  k súťažným podkladom získa 

druhé poradie a uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu cenu celkom s DPH za predmet zákazky   získa posledné 

poradie.  

 

Poradie každej ponuky sa vynásobí  určeným percentom kritéria (koeficientom).  Komisia spracuje  súhrnné 

úvodné vyhodnotenie. Výsledné hodnoty hodnotenia jednotlivých ponúk od členov komisie sa spočítajú a zostaví 

sa poradie úspešnosti ponúk. Víťazom  sa stáva ponuka, ktorá po výpočte získa najnižšie váhové ohodnotenie, t.j. 

ponúkne „najnižšiu cenu celkom s DPH za predmet zákazky“  

 

     Podľa § 43 bude na každú časť predmetu zákazky bude použitá samostatná elektronická aukcia. Víťazom sa 

stane uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii na danú časť predmetu zákazky ponúkne najnižšiu cenu 

celkom s DPH za predmet zákazky podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom. 
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do 

prevádzky“ 

 

Opis predmetu zákazky: 

 

1. časť: Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom - nový 1 ks. 
Teleskopický čelný nakladač na manipuláciu s drevnými pilinami, štiepkami, odpadom a paletami. 

Nakladač: 

- naftový motor chladený vodou s výkonom min. 60 kW; 

- 2 sekciový teleskopický výložník; 

- maximálna nosnosť 3 200 kg; 

- nosnosť pri maximálnom vysunutí minimálne 1200 kg; 

- zdvih min. 6,9 metra; 

- hydrostatický pohon 4x4, krabí chod; 

- uzávierka zadného diferenciálu; 

- systém dynamickej kontroly zaťaženia s výstupom na displeji v kabíne; 

- hydraulický okruh na ramene; 

- signalizácia spätného chodu; 

- zadné ťažné zariadenie s čapom; 

- uzamykateľné viečko nádrže; 

- klimatizácia; 

- farba RAL 6029 a striekané logo BIOPEL. 

Príslušenstvo: 

- paletizačné vidly 125 x 45 x min. 1200 mm s bočným posunom; 

- veľkokapacitná lyžica s objemom min. 1,3 m3 na sypké hmoty (piliny, štiepky); 

- drapák na drevný odpad; 

- čistiaci prídavný modul zametač: pracovná šírka 2050 mm; hydraulický pohon, zberná kapacita 

min. 280 litrov, priemer hlavnej kefy min. 580 mm, priemer bočnej otáčacej kefy min. 600 mm, 

hydraulicky napájaná, nádrž na vodu min. 240 litrov. 

 
Predpokladaná hodnota: 77 000,00 EUR bez DPH 

 

2. časť: Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - nové 

 

2.1. Mobilná štiepačka dreva 

 mobilná štiepačka dreva na podvozku a guľovým ťažným zariadením ako prívesne vozidlo za 

auto; 

 štiepacia sila 20 ton; 

 max. dĺžka polena 130 cm; 

 hydraulické zariadenie pre zdvíhanie kmeňov; 

 funkcia autospeed; 

 pohon: 4 taktný benzínový motor s elektrickým štartérom počítadlom hodín a elektromotor s 

2 stupňovým čerpadlom; 

 stôl na štiepanie krátkeho dreva (33/55 cm); 

 podklady pre prihlásenie do evidencie na premávku na pozemných komunikáciách. 

 
Servis a náhradné diely 
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 24 hodinový autorizovaný servis 

 dodávka náhradných dielov do 48 hodín. 
 

 

2.2. Drvič drevného odpadu paliet 

 
 výbava: nože na rotore, protinôž 

 plnenie bude zabezpečené obsluhou ručne na dopravník, ktorý paletu dopraví do násypky drviča 

 pre servis a údržbu bude drvič opatrený plošinou so zábradlím 

 pracovný otvor vstupnej násypky materiálu min. 1400 x 2195 mm 

 hodinový výkon min. 1 tona pri spracovaní suchých  drevných paliet, max. vlhkosť relatívna 30% 

 elektrický pohon 

 2 x sito (1 + 1 náhradné, veľkosť sita cca 50 mm), konečná frakcia max. do 50 mm 

 odsun štiepok z výsypky mechanickou cestou pásovým dopravníkom 

 pásový dopravník musí byť výškovo prispôsobený na plnenie kontajnera  

 (výška kontajnera je 2,5 m ) 

 pásový magnetický separátor 

 principiálna schéma je prílohou č. 2 súťažných podkladov – schéma č. 1. 

 

2.3. Mobilný drvič drevných štiepok na piliny - kladivový mlyn 

 
Zariadenie na drvenie, resp. mletie suchých a mokrých drevných štiepok na jemnú frakciu vhodnú na výrobu 

drevných peliet. Kladivový mlyn by mal byť opatrený zariadením na odsun dezintegrovanej suroviny do priestoru 

zásobníka (kontajnera). Predmet dodávky a principiálna schéma rozmiestnenia zariadení  sú uvedené v prílohe č. 2 

súťažných podkladov – schéma č. 2. 

 

Mokré drevné štiepky: 

 

 výkon min. 3 tony/hod pri drevnej štiepke s obsahom vody - vlhkosť relatívna od 30 % - 80 % 

 ihličnaté dreviny smrek, jedľa,borovica  60 % 

 listnaté dreviny: topoľ, buk 40 % 

 zariadenie na mletie štiepok ma byť plnené kontinuálne, na vstupe do mlyna je potrebné zaradiť odlučovač 

kovových predmetov a cudzích minerálnych materiálov (kamene) 

 priestor dezintegrácie materiálu kladivkami musí byť opatrený dierovaným sitom – otvory priemeru od 14 

mm do 16 mm, ktoré zaručí požadovanú mletú frakciu na výstupe vhodnú pre sušenie. 

 

Vzduchosuché drevné  štiepky: 

 

 výkon min. 3,5 až 4 tony za hodinu pri drevnej štiepke s obsahom vody - vlhkosť relatívna od 10 % do 25 

% 

 ihličnaté dreviny smrek, jedľa, borovica  60 % 

 listnaté dreviny: topoľ, buk 40 % 

 zariadenie na mletie štiepok ma byť plnené kontinuálne, na vstupe do mlyna je potrebné zaradiť odlučovač 

kovových predmetov a cudzích minerálnych materiálov (kamene) 

 priestor dezintegrácie materiálu kladivkami musí byť opatrený dierovaným sitom – otvory s priemerom 6 

mm – 8 mm, ktoré zaručí požadovanú mletú frakciu na výstupe vhodnú pre briketovanie a peletovanie. 

 

Predpokladaná hodnota: 274 558,00 EUR bez DPH 
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Súčasťou predmetu zákazky je dodávka do miesta sídla obstarávateľa, spustenie do prevádzky a 

zaškolenie obsluhy vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky (preberací - 

odovzdávajúci protokol, záznam zaškolenia obsluhy). 

 

Dodané stroje a zariadenia musia byť v súlade s platnou legislatívou v čase ich dodávky. 

 

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch alebo v súvisiacej dokumentácii nachádza konkrétny výrobok, 

výrobný postup, výrobca, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 

uchádzač môže naceniť aj ekvivalent. 
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obstarávateľ: BIOPEL, a.s., IČO: 46823492, 024 34 Kysucký Lieskovec 743         

Predmet zákazky: 
„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky“ 

 

34 

 

 

B.2SPÔSOB URČENIA CENY 

 
     Cena za predmet zákazky  musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa  vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

     Uchádzač určí cenu bez DPH, výšku DPH a spolu s DPH, cenu celkom podľa jednotlivých častí predmetu 

zákazky (podľa toho na ktoré časti predmetu zákazky uchádzač ponuku predkladá) a podľa prílohy č. 1  

k súťažným podkladom. 

 

Cena musí byť určená podľa bodu B.1. Opis predmetu zákazky a príloh súťažných podkladov, t.j. v cene musia 

byť započítané všetky požiadavky uvedené v bode B.1. Opis predmetu zákazky a podľa projektovej dokumentácie 

a v súlade s výkazmi výmer, ktoré sú prílohou týchto súťažných podkladov. Cena musí byť pevná bez ohľadu na 

vývoj kurzu EUR voči ostatným menám. V cene musia byť  započítané všetky náklady dodávateľa. 
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA  

PREDMETU ZÁKAZKY 
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Na každú časť predmetu zákazky bude predložený samostatný návrh KZ. 

 

Kúpna zmluva č. XY/2015 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

 

Predávajúci:  
 

názov: 

so sídlom:  

štatutárny orgán:  

Spoločnosť je zapísaná:  

 

Bankové spojenie:  

Č. účtu:  

IČO:  

IČ DPH:  

Tel:      mobil:  

E-mail: 

 

(ďalej len Predávajúci) 

 

a 

Kupujúci:   

 

názov:   BIOPEL, a. s., 

so sídlom:    023 34 Kysucký Lieskovec 743 

zastúpený:  Ing. Janka Kavcová, predsedníčka predstavenstva 

Zapísaný:   v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vložka č. 10782/L 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Č. účtu:   SK8711000000002946458425 

IČO:    46 823 492 

IČ DPH:  SK2023596542 

Tel:    041 – 423 1500 

E-mail:   kavcova@biopel.sk 

 

(ďalej len Kupujúci) 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje na základe svojej ponuky z podlimitnej zákazky č. 2/2015 dodať a predať 

a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „Tovar“) : 

(doplní uchádzač názov predmetu zákazky – podľa toho, na ktorú časť predmetu zákazky ponuku 

predkladá). 

 

2. Súčasťou predmetu zmluvy je zaškolenie obsluhy v sídle uchádzača na tovar uvedený v čl. I. bod 1 

a samotné uvedenie zariadenia do prevádzky 

 

mailto:kavcova@biopel.sk
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3. Zmluva je uzatvorená na základe výsledku podlimitnej zákazky č. 2/2015, časť č ....... (1,2,)  podľa zák. 

č. 25/2006 Z. z. v platnom znení. 

 

4. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Biomasové logistické centrum, financovaného 

z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

 

II. Čas plnenia a odovzdanie tovaru 

 

1. Dodanie tovaru bude nasledovné: 

Tabuľka pre 1. časť predmetu zákazky 

Por. 

číslo 
Položka Množstvo Lehota dodania 

odo dňa účinnosti  
zmluvy 

1 Teleskopický čelný  nakladač s príslušenstvom 1 za 7 mesiacov 

 

Tabuľka pre 2. časť predmetu zákazky 

Por. 

číslo 
Položka Množstvo Lehota dodania 

odo dňa účinnosti  
zmluvy 

1 Mobilná štiepačka dreva 1 za 7 mesiacov 

2 Drvič drevného odpadu, paliet 1 za 7 mesiacov 

3 Mobilný drvič drevných štiepok na piliny – kladivový mlyn 1 za 7 mesiacov 

 
       

2. Tovar sa považuje za riadne dodaný uvedením do prevádzky v prítomnosti oboch zmluvných strán a 

podpisom písomného protokolu o prevzatí a odovzdaní tovaru po úspešnom ukončení funkčných 

skúšok zariadení. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy obsahuje najmä aktuálne 

a presné označenie zmluvných strán, dátum odovzdania a prevzatia tovaru, špecifikáciu 

odovzdávaného tovaru (napr. továrenskú značku, model, VIN číslo, farbu) a podpisy oboch 

zmluvných strán. Pod úspešným ukončením funkčných skúšok sa rozumie dodržanie požadovaných 

výkonnostných parametrov v zmysle podlimitnej zákazky č. 2/2015. 

 

3. Predávajúci je povinný odovzdať tovar podľa prílohy č. 1 a špecifikácie uvedenej v súťažných 

podkladoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

4. Súčasťou výbavy tovaru bude najmä návod na obsluhu v slovenskom jazyku. 

 

5. Predávajúci je povinný dodať tovar do sídla spoločnosti BIOPEL, a. s. v Kysuckom Lieskovci. 

 

6. K prevodu vlastníckeho práva a k prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho 

dochádza až riadnym odovzdaním tovaru kupujúcemu. 

 

7. Ak sa v priebehu realizácie výrazne zmenia finančné pomery Objednávateľa, Objednávateľ je 

oprávnený upravovať vecný rozsah plnenia predmetu zmluvy.  
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III. Cena a fakturačné podmienky 

 

1. Cena za tovar je stanovená v zmysle súťažných podkladov k podlimitnej zákazke a zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť po podpísaní preberacieho protokolu predávajúcemu cenu:  

uchádzač vloží pri časti ponúk „Kritériá“ tabuľku s návrhom cien podľa prílohy č. 1 a podľa toho, na 

ktorú časť predmetu zákazky ponuku predkladá 

  

3. Kúpna cena je dohodnutá ako konečná. V cene sú započítané všetky náklady dodávateľa podľa tejto 

zmluvy. Cenou sa rozumie cena vrátane daní a ciel, komplexného zabezpečenia služieb spojených 

s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné 

náklady spojené s dodaním tovaru), montáže, uvedenia do prevádzky a vrátane vykonania 

predpredajného a záručného servisu tovaru. 

 

4. Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry po prebratí príslušného tovaru. 

Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu. 

 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je kupujúci 

oprávnený faktúru vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, 

správne vystavenej faktúry kupujúcemu. 

 

IV. Sankcie 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru a jeho riadnym odovzdaním kupujúcemu, je 

predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny 

nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej 

republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, 

Ministerstva zahraničných  vecí  Nórskeho  kráľovstva,  Výboru  pre  finančný  mechanizmus,  

Úradu  generálneho audítora  Nórskeho  kráľovstva  a   ďalším  kontrolným  orgánom  a orgánom  

oprávneným  na  výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým 

subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto 

zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými 

právnymi predpismi SR. 

 

3. Ak nebudú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri 

získaní zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 

nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude 

prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú 

pokutu vo výške 100 % z celkovej ceny zákazky. 

4. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom subdodávateľ, 

ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 

subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, 

ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má dodávateľ v úmysle zadať 

subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie 
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predávajúceho, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. V prípade, ak predávajúci nesplní voči kupujúcemu svoju oznamovaciu povinnosť, 

kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny 

zákazky. 

V. Záruka 

1. Ak nie je uvedené inak, preberá predávajúci záruku za akosť tovaru v zmysle príslušných zákonných 

ustanovení. Predávajúci poskytuje záruku na tovar po dobu 3 rokov. 

 

2. Ak sa počas záruky vyskytnú na tovare vady, nedostatky alebo chyby, za ktoré kupujúci 

nezodpovedá, zaväzuje sa predávajúci tieto nedostatky odstrániť do 10 dní od ich nahlásenia na 

svoje náklady. 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení podľa zák. č. 546/2010 Z.z.  

 

2. Kupujúci sa zaväzuje zverejniť zmluvu najneskôr do 7 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami na web stránke objednávateľa www.biopel.sk. 

 

3. Zmluva ako aj jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webom sídle správcu programu 

eeagrants.sk a norwaygrants.sk. 

 

4. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana 

nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 

Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na 

dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná. 

 

5. Pre odstúpenie od tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú 

ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. 

 

6. Uzatváranie dodatkov je možné len v súlade s § 10 a zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení. 

 

7. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve. 

 

8. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 

ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, 

ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 

9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

10. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exemplároch. 

 

V Kysuckom Lieskovci, dňa     V   , dňa 

   

Kupujúci:      Predávajúci: 

..........................................     ................................................  

Ing. Janka Kavcová  

Predsedníčka predstavenstva  
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B.4 ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
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B.4  Elektronická aukcia 

 
1. Predmet elektronickej aukcie:  

 

„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátanie uvedenia do 

prevádzky“ 
 

Na každú časť predmetu zákazky bude vyhlásená samostatná EA. 

1. časť: Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom - nový 1 ks. 

2. časť: Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva - nové 

2. Predmetom jednotlivých EA budú návrhy uchádzačov na kritérium Cena celkom s DPH. Predmetom 

jednotlivých EA bude predkladanie nových cien upravených smerom nadol - návrhy 

uchádzačov na kritérium Cena celkom s DPH za predmet zákazky podľa  prílohy č.1 v súťažných 

podkladoch. 

Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom jednotlivých EA: 

„Cena celkom s DPH za predmet zákazky“ 

3. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie: 

Pravidlá pre priebeh elektronickej aukcie a ďalšie dôležité informácie je možné získať na 

internetovej stránke www.evoservis.sk. Kontaktná osoba je Ing. Peter Albert, e-mail: 

albert@biopel.sk 

4. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa kritéria „najnižšia 

cena. 

5. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých 

ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien. Účelom elektronickej aukcie je 

zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom 

vyhodnotení ponúk. 

6. Elektronická aukcia bude jednokolová – jednoetapová s pohyblivým koncom etapy. 
Elektronická aukcia skončí predložením najlepšej ponuky, aukciu je možné predlžovať.  Po skončení 

elektronickej aukcie verejného obstarávateľa uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu na základe 

výsledku elektronickej aukcie.  

Lehota podľa § 43 ods. 11 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je stanovená na 15 minút. 

Lehota podľa § 43 ods. 11 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je stanovená na 5 minút. 

V súlade s ust. § 43 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí 

elektronickú aukciu:  

a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v 

elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce 

sa minimálnych rozdielov,  

b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v 

takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do 

skončenia elektronickej aukcie 

Po skončení elektronickej aukcie verejného obstarávateľa uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu na základe 

výsledku elektronickej aukcie. 

Účastník, ktorý v elektronickej aukcií ponúkol najnižšiu cenu a odmietol podpísať zmluvu,  bude 

vylúčený a po opätovnom vyhodnotení ponúk komisia za úspešného uchádzača označí účastníka 

elektronickej aukcie, ktorý sa umiestnil v nasledujúcom poradí. Elektronická aukcia sa nebude 

z uvedeného dôvodu opakovať. 

http://www.evoservis.sk/
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7. Predmet e-aukcie v príslušných častiach je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na 

predkladanie ponúk a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Elektronická aukčná sieň 

(ďalej len e-aukčná sieň) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti 

Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol. Súťažné kolo je časť 

postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi 

prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase. E-aukcia bude vykonaná 

elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. Administrátor odošle výzvu na účasť 

v e-aukcii elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačom. Vo výzve budú uvedené 

všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému 

zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas začatia súťažného kola a spôsob 

ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia nových cien. V medzikole bude 

uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde sa zadajú jednotlivé položky príslušnej časti predmetu 

obstarávania z ponuky uchádzača, ktoré budú následne skontrolované administrátorom. Pravidlá 

obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny ponuky, pravidlá predlžovania 

súťažného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov. V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia 

on-line. Uchádzači budú mať možnosť upravovať ceny položiek v príslušnej časti predmetu 

obstarávania v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol. Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, 

tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol 

špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk. Počas elektronickej 

aukcie budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť 

v každom okamihu ich relatívne umiestnenie pre príslušnú časť predmetu zákazky. Uvedený postup 

sa bude uplatňovať zvlášť pre všetky časti predmetu obstarávania. 

8. Podmienky opakovania elektronickej aukcie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zopakovať elektronickú aukciu v nasledovných prípadoch: 

 nemožnosti konania elektronickej aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete 

internet;  

 v prípade technického problému na strane systému EVOSERVIS počas priebehu elektronickej 

aukcie, resp. inej skutočnosti ovplyvňujúcej bezproblémový priebeh elektronickej aukcie, 

 v prípade inej nepredpokladateľnej príčiny spojenej s vykonaním, priebehom elektronickej 

aukcie, 

 v prípade neobvykle nízkej ceny, 

pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch opakovania  aukcie bude 

okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov. 

9. Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického 

pripojenia: Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie sú uvedené na internetovej 

stránke www.evoservis.sk. 

10. Dôležité upozornenie: 

Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si preštudovať pravidlá elektronickej aukcie 

uvedené na stránke www.evoservis.sk a skontrolovať si pred začiatkom aukcie, či ich technické 

zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky. 

http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/


Obstarávateľ: BIOPEL, a.s., IČO: 46823492, 024 34 Kysucký Lieskovec 743         

Predmet zákazky: 
„Stroje a zariadenia na manipuláciu a spracovanie drevného odpadu vrátane uvedenia do prevádzky“ 
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Prílohy: 

 

Príloha č. 1 k súťažným podkladom 

 

  1. časť–Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom  Cena v € 

Por. číslo Položka Množstvo bez DPH DPH s DPH 

1 Teleskopický čelný nakladač s príslušenstvom 1  
 

 

 

 

  2. časť–Zariadenia na drvenie drevného odpadu a štiepanie dreva  Cena v € 

Por. číslo Položka Množstvo bez DPH DPH s DPH 

1 
 
Mobilná štiepačka dreva 

1  
 

 

2 
 

Drvič drevného odpadu, paliet 1  
 

 

3 
Mobilný drvič drevných štiepok na piliny – kladivový mlyn 

 
1  

 
 

SPOLU  
 

 

 

 

Príloha č. 2 k súťažným podkladom 

 

Schéma č. 1 a 2 

 

 

 

 

 

 


