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Oddiel I. 

Všeobecné informácie 
 
 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (PODĽA § 7 ODS. 1 ZVO) 
 
Názov:    MTH s.r.o. 
Sídlo:    Šúrska 5, 900 01 Modra 
Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Henrich Balejík  
IČO:    35 931 850      
IČ DPH:    SK 2022010749  
DIČ:    2022010749 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   2627061551/1100 
 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
ďalšie informácie o podmienkach súťaže môžete získať u: 
Obchodné meno:   Tatra Tender s.r.o. 
Sídlo:    Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Vladimír Oros, konateľ  
IČO:    44 119 313 
zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
     oddiel: Sro, vložka číslo 51980/B 
Odborne spôsobilá osoba:          Mgr. Vladimír Oros, reg. č. H0206-257-2001 
  
 

2  PREDMET ZÁKAZKY 

 
2.1 Predmetom zákazky je „Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva 

a drevených brikiet“ (ďalej tiež len „služba“ alebo „predmet zákazky“). 
 

2.2 Predmet zákazky pozostáva z nižšie uvedených samostatných položiek, resp. ich podpoložiek: 
 

Č. Názov položky Množstvo CPV Položka 
z rozpočtu 
Zmluvy o 
NFP 

1 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích kotlov s 
ručnou dodávkou paliva na spaľovanie 
dreva a drevených brikiet o predpokladanom výkone 
20,26,37,45,55,65 a 70kW s normou EN 303-5 

1  

71731000-1 
Služby 
týkajúce sa 
priemyselnej 
kontroly 
kvality 

 
71632000-7 
Technické 
skúšky 

 
 

73430000-5 
Skúšanie a 
hodnotenie 
 

1 

2 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích kotlov 
na spaľovanie dreva a drevených brikiet s ručnou dodávkou 
paliva o predpokladanom výkone 25,30,35 a 40kW s 
normou EN 303-5 

1 2 

3 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie teplovodných kotlov 
s automatickou dodávkou paliva na drevené pelety o 
predpokladanom výkone 25,30 a 50 KW s 2 typmi 
horákov s normou EN 303-5  

1 3 

4 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie kotlov na drevo s 
ručnou dodávkou paliva o predpokladanom výkone 25,30 a 
50 kW s normou EN 303-5 

1 4 

 
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 

 
 
 

3  KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

 
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   
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4  ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
4.1 Predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) 

na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2232012013901 (ďalej „Zmluva 
o NFP“) pre projekt Získavanie certifikátov na ekologické kotly pre spaľovanie peliet, dreva a drevených 
brikiet (ďalej len „Projekt“), kód výzvy: OPBK/2010/2.1/06, umiestnenie projektu (NUTS 3) Bratislavský 
samosprávny kraj. 

 

5 ZMLUVA 

 
5.1 Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona                      

č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, uzavretá medzi úspešným uchádzačom 
(poskytovateľom) a verejným obstarávateľom (objednávateľom).  
 

5.2 Obsah zmluvy o poskytnutí služieb bude s víťazom súťaže dohodnutý tak, aby bol dodržaný obsah 
ponuky, a najmä tieto časti súťažných podkladov: 

a) B.  Opis predmetu zákazky  
b) C.  Spôsob určenia ceny 
c) D.  Podmienky účasti uchádzačov 
d) E.  Obchodné podmienky 
e) F.  Kritéria hodnotenia ponúk 
f) G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet (vzor) 

 
5.3 Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ: 

 
5.3.1 v čase vyhlásenia tejto verejnej súťaže nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na 

financovanie predmetu zákazky, avšak 
5.3.2 najmä s ohľadom na dobu realizácie Projektu, má záujem uskutočniť bezodkladne výber 

dodávateľa predmetu zákazky,  
 

uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom s odkladacou podmienkou jej účinnosti. Obsah odkladacej 
podmienky je uvedený v časti  E.  OBCHODNÉ PODMIENKY. 

 

6  MIESTO A TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
6.1 Miesto realizácie a odovzdávania predmetu zákazky:  

6.1.1 Predmet zákazky bude realizovaný na mieste určenom úspešným uchádzačom v ponuke.  
 

6.2 Termín realizácie predmetu zákazky / trvanie zmluvy: 
6.2.1 Zmluva bude platná do 07/2014. V tejto lehote budú objednané a poskytnuté všetky služby 

tvoriace predmet plnenia vymedzený v časti B. súťažných podkladov. 
6.2.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi doručenie kotla/kotlov na miesto plnenia najmenej 5 dní 

vopred. 
6.2.3 Lehota na poskytnutie služieb tvoriacich predmet zákazky bude najviac jeden mesiac od doručenia 

kotla/kotlov na miesto plnenia.  
 

7  OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI 

 
7.1 Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, 

vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto 
uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o určení vedúceho člena 
oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto verejnou súťažou. V prípade, ak 
bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť 
združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik 
združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné 
a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať 
a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne. 

 
7.2 Ponuku nemôže predložiť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 

politické hnutie. 
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7.3 Ak ponuku predloží právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 
politické hnutie, bude jej ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Takýto uchádzač bude písomne 
upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej 
môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO. 

 

8  PREDLOŽENIE A OBSAH PONÚK  

 
8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 

zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 
8.2 Každá z nižšie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 8.2.5 resp. aj 

8.2.3, z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná 
uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, 
ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných. Súčasťou ponuky musia 
byť:  

 
8.2.1 Identifikáciu uchádzača a verejnej súťaže, do ktorej sa ponuka predkladá. 
8.2.2 Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia, z ktorého musí vyplývať splnenie všetkých 

podmienok stanovených v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. Opis musí obsahovať prehľadnú                  
a jednoznačnú informáciu, ako ponúkané služby spĺňajú požiadavky uvedené v časti B. OPIS 

PREDMETU ZÁKAZKY. Uchádzač predloží opis v štruktúre časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, pričom 
uvedie, ako spĺňa každú z požiadaviek uvedenú v jednotlivých bodoch (2 – 6) tejto časti.  

8.2.3 Doklad alebo čestné vyhlásenie podľa bodu 5.2 časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. 
8.2.4 Cena predmetu zákazky stanovená v súlade s podmienkami časti C. SPÔSOB URČENIA CENY a časti 

G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR).  
8.2.5 Doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v časti D.  

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV preukazujúce splnenie podmienok účasti v tejto verejnej súťaži. 
8.2.6 Návrh zmluvy obsahujúci záväzok uchádzača realizovať (poskytnúť) predmet zákazky za cenu 

uvedenú v ponuke a za ďalších podmienok stanovených v týchto súťažných podkladoch, najmä v 
časti E. OBCHODNÉ PODMIENKY. 

8.2.7 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke. 
8.2.8 Kontaktné údaje pre elektronickú aukciu v súlade s podmienkami ČASTI H. PODMIENKY 

ELEKTRONICKEJ AUKCIE. 
 

8.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo poštovou zásielkou na adresu 
uvedenú v bode 20.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.  

 
8.4 Okrem originálu ponuky predloží uchádzač aj jej kópiu v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte 

Portable Document Format (.pdf) v súlade s bodom 18.3. 
 

8.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, na adrese uvedenej v bode 20.1, verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 
8.6 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
 

9  VARIANTNÉ RIEŠENIE 

 
9.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 
9.2 Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

9.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie a z ponuky nebude zrejmé, ktorý návrh je hlavný, a ktorý 
variantný, bude celá ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o 
vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná 
žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO. 
 

10 PLATNOSŤ PONÚK 

 
10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.6.2013. 

 

javascript:%20fZzSRInternal('30688',%20'5048330',%20'5048330',%20'4875517',%20'4875517',%20'0')
javascript:%20fZzSRInternal('30688',%20'5048330',%20'5048330',%20'4875517',%20'4875517',%20'0')
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10.2 V prípade podania žiadosti o nápravu, námietky proti postupu verejného obstarávateľa, prípadne dlhšieho 
procesu schvaľovania (viac ako 21 dní) verejného obstarávania Poskytovateľom NFP sa uchádzačom 
oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
 

11  NÁKLADY NA PONUKY 

 
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponúk znášajú uchádzači bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi.  
 

11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 20.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10.1 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži. 
 

Oddiel II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

12  DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI 

 
12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejný obstarávateľom 

a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou prostredníctvom pošty, faxom, 
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. V prípadoch stanovených ZVO sa musí komunikácia 
uskutočňovať písomne v súlade s § 40 Zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka, v platnom znení. 
 

12.2 V komunikácii záujemca alebo uchádzač vždy uvedie evidenčné číslo verejnej súťaže: MTH/PLZ – 1/2013. 
 

13  VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 
13.1 V prípade potreby vysvetliť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich 

vysvetlenie priamo zodpovednú osobu: Mgr. Vladimír Oros, Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 
Bratislava, sp@tatratender.sk. 
      

13.2 Odpoveď na každú včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženú zo strany 
ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 13.1, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi 
všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty podľa 
bodu 20.2. 
 

13.3 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená 
v písomnej forme do 20.2.2013. 
 

13.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Tieto 
informácie verejný obstarávateľ preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania. 
 

14  OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
14.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 

 

Oddiel III. 

Príprava ponuky 
15  JAZYK PONÚK 

 
15.1 Ponuky, doklady a dokumenty v nich predložené sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky.  

  
15.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov (časť D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV), 

so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia 
byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v 
obsahu dokumentov predložených v pôvodnom jazyku a ich prekladu do štátneho jazyka, rozhodujúci 
bude preklad v štátnom jazyku.  
 

16  ZÁBEZPEKA 
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16.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.  

 

17  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKÁCH 

 
17.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom 

znení. 
 

17.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. Cena musí byť vyjadrená ako kladné číslo 
zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta. 
 

17.3 Časti ponúk uvádzajúce cenu musia obsahovať cenu a ďalšie náležitosti uvedené v Časti C. SPÔSOB 

URČENIA CENY. 
 

18  VYHOTOVENIE PONÚK 

 
18.1 Ponuky musia byť vyhotovené v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom 

s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

18.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponúk, požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v 
týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie 
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 
 

18.3 Na zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverných informácií tvoriacich obsah ponuky, uchádzač 
predloží okrem kompletnej ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na CD nosiči vo formáte Portable 
Document Format (.pdf) v takom vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie osobných údajov a dôverných 
informácií (napríklad s vynechaným textom tvoriacim osobné údaje alebo dôverné informácie).  
 

Oddiel IV. 

Predkladanie ponúk 
19  OZNAČENIE OBALOV PONÚK 

 
19.1 Uchádzači vložia ponuky do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

 
19.2 Obaly ponúk musia obsahovať nasledovné údaje:   

 
19.2.1 adresu uvedenú v bode 20.1, 
19.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania), 
19.2.3 označenie „Verejná súťaž – Certifikácia kotlov – neotvárať“. 

 

20  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
20.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Tatra Tender, s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava. 

   
20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 1.3.2013 o 9:45 hod. miestneho času. 

 
20.3 Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2 sa vrátia uchádzačom 

neotvorené. 
 

21  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONÚK 

 
21.1 Uchádzači môžu predložené ponuky dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.  
 

21.2 Doplnenie alebo zmenu ponúk je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, doručenej poštou alebo osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou 
uchádzača na adresu podľa bodu 20.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 20.2 a na adresu podľa bodu 20.1. Ostatné ustanovenia tohto oddielu sa použijú obdobne. 
 

Oddiel V. 
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Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
22 OTVÁRANIE PONÚK 

 
22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 1.3.2013 o 10:00 hod. hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender, 

s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava. 
 

22.2 Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 43 ZVO neverejné. 
 
 

23  DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
23.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho 

procesu dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. Po 
podpise zmluvy verejný obstarávateľ zašle na zverejnenie Úradu pre verejné obstarávanie kópiu zápisnice 
o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kópie ponúk všetkých uchádzačov 
doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk, kópiu zápisnice 
o vyhodnotení ponúk, kópiu uzavretej zmluvy alebo dodatku. 
 

23.2 Osobné údaje tvoriace obsah ponuky a informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú 
zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ: 

 
23.2.1 uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
 
23.2.2 z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné, 

respektíve, ktoré budú označené ako údaje, ktoré nemôžu byť zverejnené kvôli ochrane osobných 
údajov a 

 
23.2.3 uchádzač predloží aj kópiu ponuky v elektronickej forme v takom vyhotovení, ktoré umožní 

ochranu osobných údajov a dôverných informácii v súlade s bodom 18.3.  
 
V opačnom prípade verejný obstarávateľ poskytne Úradu na zverejnenie kompletnú ponuku, pričom 
verejný obstarávateľ a osoba (uvedená v bode 1 časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV) vykonávajúca pre 
verejného obstarávateľa niektoré činnosti spojené s realizáciou postupu zadávania tejto zákazky, budú 
vždy zbavení a ochránení pred akoukoľvek potenciálnou ujmou, ktorá im môže byť spôsobená porušením 
vyššie opísanej povinnosti uchádzača. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoju jednoznačnú vôľu 
byť viazaný týmto ustanovením.   
 

24 POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI, VYSVETĽOVANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK 

 
24.1 Posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné. 

 
24.2 V rámci procesu hodnotenia ponúk komisia najprv posudzuje splnenie požiadaviek verejného 

obstarávateľa na uchádzača.  
 

24.3 Posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV bude 
založené na posúdení splnenia 

 
24.3.1 podmienok týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 ZVO, 
24.3.2 podmienok finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ZVO a 
24.3.3 podmienok technickej a odbornej spôsobilosti a zabezpečenia kvality podľa § 28 a nasl. ZVO. 
 

24.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať na základe dokladov 
a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV. 
 

24.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
vždy, keď z predložených dokladov nie je komisiou možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do: 

 
24.5.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 

formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo 
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24.5.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 
elektronickú formu komunikácie, 

pokiaľ verejný obstarávateľ vo výzve na vysvetlenie alebo doplnenie neurčil dlhšiu lehotu. 
 

24.6 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 33 ZVO a vylúči              
z verejnej súťaže uchádzača, ktorý nesplní požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v oznámení                    
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
 

24.7 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení z verejnej súťaže s uvedením dôvodu a lehoty,                    
v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO. 
 

24.8 Komisia ďalej vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky.  
 

24.9 V prípade nejasností a nejednoznačnosti pri interpretácii ponuky bude uchádzač bezodkladne požiadaný 
o predloženie riadneho vysvetlenia svojej ponuky. V prípade nejasností a nejednoznačnosti spôsobených 
zrejmými chybami v písaní a počítaní v texte ponuky a zrejmých matematických chýb, bude uchádzačovi 
na základe výzvy verejného obstarávateľa umožnené vysvetliť zistené nejasnosti. Uchádzač svojim 
vysvetlením nemôže zmeniť svoju ponuku. Uchádzač bude povinný predložiť vysvetlenie svojej ponuky 
v lehote určenej komisiou alebo v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia 
lehotu neurčila. 
 

24.10 V prípade matematických chýb bude umožnené uchádzačovi vysvetliť ponuku v nasledovných situáciách:  
 
24.10.1 v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, bude uchádzač 

vyzvaný na potvrdenie platnej sumy, 
24.10.2 v prípade rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou a uvedená chyba vznikla 

dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom jednotiek, bude uchádzač 
vyzvaný na potvrdenie správnej celkovej ceny, 

24.10.3 v prípade preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke, bude uchádzač 
vyzvaný na potvrdenie správnej jednotkovej ceny so správnym umiestnením desatinnej čiarky, 

24.10.4 v prípade nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzi súčte jednotlivých 
položiek, bude uchádzač vyzvaný na potvrdenie správneho súčtu, resp. medzi súčtu jednotlivých 
položiek a pod. 

 
24.11 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak: 

 
24.11.1 uchádzač nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZVO v 

lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 
lehotu, 

24.11.2 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa § 42 ods. 2 ZVO. 
 

24.12 Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky 
 
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku cenovú ponuku vo vzťahu 
k predmetu zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti 
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 3 až 5 ZVO. Uchádzač musí 
zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia 
neurčí dlhšiu lehotu. 
 
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po 
písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu 
za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo 
dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky 
v prípade ak 

 
24.12.1 nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej  ponuky v lehote podľa odseku § 42 ods. 3 ZVO, 
24.12.2 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 
24.12.3 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku § 

42 ods. 3 ZVO. 
 

javascript:%20fZzSRInternal('30688',%20'5048330',%20'5048330',%20'4875517',%20'4875517',%20'0')
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24.13 Komisia akceptuje iba ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení             
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahujú žiadne 
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými verejným 
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky 
uchádzačov budú z verejnej súťaže vylúčené. 
 

24.14 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením: 
 

24.14.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným 
obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZVO 

24.14.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO. 
 

25 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 
25.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eur. 

 

26 HODNOTENIE PONÚK 

 
26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií na 

hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a spôsobom určeným v časti F.  
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK. 
 

26.2 Na stanovenie poradia ponúk bude použitá elektronická aukcia v súlade s ustanoveniami § 43 ZVO 
a podmienkami uvedeným v časti H. PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE.  
 
 

Oddiel VI. 

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 
 

27 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU HODNOTENIA PONÚK 

 
27.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi (v ďalšom texte 
súťažných podkladov sa úspešným uchádzačom rozumie aj skupina úspešných dodávateľov) oznámi, že 
jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel, ako aj 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 žiadosť o 
nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f) ZVO. 
 
 
 

28 UZAVRETIE ZMLUVY 

 
28.1 Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s týmito 

súťažnými podkladmi najneskôr do 30.6.2013. V prípade, ak bude uplatnená proti postupu verejného 
obstarávateľa žiadosť o nápravu, prípadne námietka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať 
zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. 
 

28.2 Podmienkou uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom je schválenie výsledku tohto postupu 
obstarávania a jej návrhu Poskytovateľom NFP. 

 
28.3 Nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené jej zverejnením v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov ak právne predpisy 
alebo tieto súťažné podklady neustanovujú inak. 
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ČASŤ B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na služby tvoriace predmet zákazky. 
 

1 ZÁKLADNÝ OPIS 

Predmetom obstarávania je poskytovanie služieb „Certifikácia a následné získanie certifikátov na ekologické 
kotly na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet“ a posúdenie súladu konštrukcie kotlov s normou EN 
303-5. 

 

2 POŽADOVANÝ ROZSAH A CHARAKTERISTIKA SLUŽBY  

Uchádzač je povinný uskutočniť všetky aktivity potrebné na poskytnutie služby. Poskytnutie služieb bude 
pozostávať z 2 aktivít, a to: 
 
2.1 Certifikácia kotlov na nasledovné výrobky: 

 
Kotly sú teplovodné, prevádzková teplota do 85-90°C. Kotly sa budú skúšať podľa normy EN 303-5 
(070251), kde sa skúša okrem iného aj emisie, prach, teplota kotla, LVD, EMC, bezpečnostný výmenník, ako 
aj ďalšie potrebné skúšky, napr. elektrické. Ak boli niektoré z nižšie uvedených noriem, zákonov či vyhlášok 
zrušené, uchádzač postupuje v súlade so znením noriem, zákonov a vyhlášok ich nahrádzajúcich, resp. 
platných a účinných v čase certifikácie . 
 
Certifikácia kotlov prebehne počas platnosti zmluvy na základe požiadaviek verejného obstarávateľa. 
Predmetom certifikácie  budú jednotlivé druhy výrobkov (kotlov) nižšie špecifikované. 

 
Poskytovateľ uskutoční: 
 
2.1.1 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích kotlov s ručnou dodávkou paliva na 

spaľovanie dreva a drevených brikiet o predpokladanom výkone 20,26,37,45,55,65 a 70kW s 
normou EN 303-5: 
 

Posúdenie bude prevedené podľa normy EN 303-5 (070251) a príslušných nariadení vlády, ktorými 
sa stanovia technické požiadavky na vybrané výrobky, technické požiadavky na elektrické zariadenia 
nízkeho napätia, tlakové zariadenia a elektromagnetickú kompatibilitu. 

  
Skúšky a posúdenia budú prevedené s požiadavkami nasledovných noriem, zákonov a vyhlášok: 

- EN 303-5 
- EN 60335-1 
- EN 60335-2-102 
- EN 61000-6-3 ed.2 
- EN 55014-1 ed.3 
- EN 61000-3-2 ed.3 
- EN 61000-3-3 ed.2 
- EN 55014-2 
- EN 50366 
- EN ISO 11202 
- EN ISO 3746 
- resp. ich noviel.  

 
Certifikácia zahŕňa uskutočnenie kompletných skúšok pri menovitom aj minimálnom výkone, meranie 
a posúdenie vzoriek výrobkov, vyhotovenie protokolov o skúške a certifikátov v zmysle príslušných 
smerníc a noriem.   
 

2.1.2 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie kotlov na spaľovanie dreva a drevených brikiet s 
ručnou dodávkou paliva o predpokladanom výkone 25,30,35 a 40kW s normou EN 303-5: 
 

Posúdenie bude prevedené podľa normy EN 303-5 (070251) a príslušných nariadení vlády, ktorými 
sa stanovia technické požiadavky na vybrané výrobky a technické požiadavky na tlakové zariadenia. 

 
Skúšky a posúdenie bude prevedené s požiadavkami nasledovných noriem, zákonov a vyhlášok : 

- EN 303-5 
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Certifikácia zahŕňa uskutočnenie kompletných skúšok pri menovitom aj minimálnom výkone, meranie 
a posúdenie vzoriek výrobkov, vyhotovenie protokolov o skúške a certifikátov v zmysle príslušných 
smerníc a noriem.   
 

2.1.3 Kombinované automatické kotly na spaľovanie peliet spolu s ručnou dodávkou paliva: 
 
2.1.3.1 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie teplovodných kotlov s automatickou dodávkou 

paliva na drevené pelety o predpokladanom výkone 25,30 a 50 KW s 2 typmi horákov s 
normou EN 303-5: 

 
Posúdenie bude prevedené podľa normy EN 303-5 (070251) a príslušných nariadení vlády, 
ktorými sa stanovia technické požiadavky na vybrané výrobky, technické požiadavky na 
elektrické zariadenia nízkeho napätia, elektromagnetickú kompatibilitu a strojné zariadenia. 

 
Skúšky a posúdenie bude prevedené s požiadavkami nasledovných noriem, zákonov a 
vyhlášok : 
- EN 303-5 
- EN 60335-1 
- EN 60335-2-102 
- EN 61000-6-3 ed.2 
- EN 55014-1 ed.3 
- EN 61000-3-2 ed.3 
- EN 61000-3-3 ed.2 
- EN 55014-2 
- EN 50366 
- EN ISO 11202 
- EN ISO 3746 
- EN 953+A1 
- resp. ich noviel.  

 
Certifikácia zahŕňa uskutočnenie kompletných skúšok pri menovitom aj minimálnom výkone, 
meranie a posúdenie vzoriek výrobkov, vyhotovenie protokolov o skúške a certifikátov v 
zmysle príslušných smerníc a noriem.   
 

2.1.3.2 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie kotlov na drevo s ručnou dodávkou paliva o 
predpokladanom výkone 25,30 a 50 kW s normou EN 303-5: 

 
Posúdenie bude prevedené podľa normy EN 303-5 (070251) a príslušných nariadení vlády, 
ktorými sa stanovia technické požiadavky na vybrané výrobky, technické požiadavky na 
elektrické zariadenia nízkeho napätia, tlakové zariadenia, elektromagnetickú kompatibilitu. 

 
Skúšky a posúdenie bude prevedené s požiadavkami nasledovných noriem, zákonov a 
vyhlášok : 
- EN 303-5 
- EN 60335-1 
- EN 60335-2-102 
- EN 61000-6-3 ed.2 
- EN 55014-1 ed.3 
- EN 61000-3-2 ed.3 
- EN 61000-3-3 ed.2 
- EN 55014-2 
- EN 50366 
- EN ISO 11202 
- EN ISO 3746 
- resp. ich noviel.  

 
Certifikácia zahŕňa uskutočnenie kompletných skúšok pri menovitom aj minimálnom výkone, 
meranie a posúdenie vzoriek výrobkov, vyhotovenie protokolov o skúške a certifikátov v 
zmysle príslušných smerníc a noriem.   
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2.2 Vydanie certifikátu 
 
2.2.1 Výsledkom certifikácie bude vydanie certifikátov k jednotlivým certifikovaným výrobkom v zmysle 

platnej legislatívy, osvedčení a príslušných protokolov o skúške vyžadovaných podľa príslušných 
európskych smerníc. 

 
2.2.2 Po ukončení certifikácie poskytovateľ (úspešný uchádzač) predloží objednávateľovi (verejnému 

obstarávateľovi):                  
 

2.2.2.1 príslušné protokoly o skúškach v zmysle príslušných európskych smerníc v národnom 
jazyku skúšobne a v slovenskom jazyku (namiesto slovenského jazyka môže byť použitý aj 
jazyk český), 

2.2.2.2 certifikáty v zmysle príslušných európskych smerníc v národnom jazyku skúšobne,                  
v slovenskom jazyku (namiesto slovenského jazyka môže byť použitý aj jazyk český) a v 
anglickom jazyku, a  

2.2.2.3 certifikáty, resp. osvedčenia v zmysle platnej európskej normy EN 303-5 Prílohy C                            
v národných jazykoch jednotlivých členov európskeho výboru pre normalizáciu uvedených                 
v tejto prílohe C a v slovenskom jazyku (namiesto slovenského jazyka môže byť použitý aj 
jazyk český). 

 
2.2.3 Protokoly, osvedčenia i certifikáty uchádzač predloží: 

2.2.3.1 v tlačenej farebnej podobe, 
2.2.3.2 vo farebnej podobe aj v elektronickom formáte na DVD, prípadne CD v počte 4 kusy. 

 

3 MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

3.1 Miesto realizácie a odovzdávania predmetu zákazky:  
 
3.1.1 Predmet zákazky bude realizovaný na mieste určenom úspešným uchádzačom v ponuke.  
3.1.2 Miestom odovzdávania certifikátov bude sídlo verejného obstarávateľa alebo iné miesto 

určené verejným obstarávateľom. 
 

3.2 Termín realizácie predmetu zákazky / trvanie zmluvy: 
 

3.2.1 Zmluva bude platná do 07/2014. V tejto lehote budú objednané a poskytnuté všetky služby tvoriace 
predmet plnenia vymedzený v tejto časti súťažných podkladov. 

3.2.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačovi doručenie kotla/kotlov na miesto plnenia najmenej 5 dní 
vopred. 

3.2.3 Lehota na poskytnutie služieb tvoriacich predmet zákazky bude najviac 1 mesiac od doručenia 
kotla/kotlov na miesto plnenia. V prípade ak budú služby objednané samostatne, platia lehoty 
plnenia samostatne pre každú objednávku.  

 

4 PODMIENKY CERTIFIKÁCIÍ 

 
4.1 Uchádzač v ponuke predloží záväzný zoznam kotlov, ktoré je potrebné doručiť na testovanie na 

miesto plnenia s cieľom zrealizovania predmetu zákazky.  
4.2 Certifikácie budú realizované postupne na základe písomných požiadaviek doručovaných poskytovateľovi 

e-mailom alebo  poštou. Lehota na vybavenie jednotlivej požiadavky začína plynúť okamihom doručenia 
a odovzdania kotla/kotlov uchádzačovi (poskytovateľovi) na mieste plnenia. 

4.3 O počte a typoch kotlov, ktoré budú v rámci jednej žiadosti posudzované rozhoduje verejný obstarávateľ 
(objednávateľ), je však povinný tieto informácie poskytnúť uchádzačovi (poskytovateľovi) najneskôr 
v lehote uvedenej v bode 3.2.2 vyššie.  

4.4 Žiadosť o certifikáciu bude obsahovať najmä:  
- označenie objednávaných služieb v súlade s príslušnými údajmi týkajúcimi sa jednotlivej 

objednávanej položky tak, ako budú uvedené v zmluve, 
- lehotu na doručenie a odovzdanie kotla/kotlov,  
- lehotu vykonania služby. 

 

5  POŽIADAVKY NA SKÚŠOBŇU (LABORATÓRIUM), KDE SA MÁ CERTIFIKÁCIA REALIZOVAŤ 

5.1 Skúšobňa ako notifikovaný orgán musí byť schválená kompetentným orgánom členského štátu určenia 
Spolková republika Nemecko, ktorým je Spolkové ministerstvom dopravy, výstavby a rozvoja miest                      
k výkonu posudzovania zhody podľa normy DIN EN 303-5 a zaradená v registri DIBt. Uvedenú podmienku 
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musí poskytovateľ služby spĺňať najneskôr v okamihu začatia procesu certifikácie, nie však neskôr ako 30 
dní od podpisu zmluvy o poskytovaní služby tvoriacej predmet zákazky. 
 

5.2 Uchádzač splnenie tejto podmienky preukáže predložením: 
  

5.2.1 originálu alebo úradne overenej kópie rozhodnutia príslušného orgánu alebo 
5.2.2 originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z registra DIBt alebo 
5.2.3 čestným vyhlásením uchádzača, ktorý v čase predkladanie ponuky nespĺňa podmienku uvedenú 

v bode 5.1 prvá veta, že túto podmienku splní najneskôr v lehote uvedenej v bode 5.1 druhá 
veta. 
 

5.3 Nesplnenie tejto podmienky bude považované za podstatné porušenie zmluvy a tiež bude dôvodom na 
uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany verejného obstarávateľa (objednávateľa). Táto zmluvná pokuta bude 
zabezpečená formou notárskej úschovy alebo bianco zmenky na náklady úspešného uchádzača. Riadny 
doklad s uvedením podmienok úschovy potvrdený notárom alebo bianco zmenka musí úspešný uchádzač 
predložil verejnému obstarávateľovi najneskôr pri podpise zmluvy. 

 

6 ĎALŠIE PODMIENKY 

 
6.1 Dopravu kotlov na miesto certifikácie a späť zabezpečí na vlastné náklady verejný obstarávateľ.  
6.2 Uchádzač je povinný umožniť zástupcom verejného obstarávateľ účasť na procese certifikácie. 

V súvislosti s touto povinnosťou je uchádzač povinný poskytnúť aj potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä 
v stanovení primeraného časového harmonogramu služieb a umožnení prístupu zástupcom verejného 
obstarávateľa do svojej prevádzky.   

6.3 Uchádzač pri účasti verejného obstarávateľa na procese certifikácie na svoje náklady zabezpečí, aby  
dorozumievacím jazykom bol slovenský alebo český jazyk. 
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ČASŤ C. SPÔSOB URČENIA CENY 

 

1 Cena za predmet zákazky podľa časti B.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY musí byť stanovená v zmysle zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva. 

 

2 Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu predmetu zákazky ako aj jednotkové ceny uvedené v časti G. 
CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR). 

 

3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú celkovú cenu, ako 
aj jednotkové ceny podľa tejto časti v zložení: 

 
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
b) sadzba DPH a výška DPH, 
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 
Hodnotená bude cena bez DPH. 
 

4 Ak uchádzač z Európskej únie nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. K takto navrhovanej 
zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný obstarávateľ 
prijatím jeho ponuky bol povinný zaplatiť podľa § 7a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Hodnotená bude cena bez DPH. 

 

5 Ak ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území Európskej únie a nie je 
registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike a vzťahuje sa na neho iný daňový režim,  zmluvnú 
cenu uvedie v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej zaplatiť DPH a referencie na 
príslušnú právnu úpravu (napríklad medzinárodná zmluva a národný vykonávací predpis). Hodnotená bude 
cena stanovená súčtom navrhovanej zmluvnej ceny a všetkých daní a platieb, ktoré by verejný obstarávateľ 
prijatím jeho ponuky bol povinný zaplatiť. 

 

6 Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením tabuľky „Cenová tabuľka – položkový 
rozpočet“, ktorej vzor tvorí obsah časti G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET (VZOR) týchto súťažných 
podkladov. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v bode 4 alebo 5 vyššie, obsah tabuľky 
primerane prispôsobí. 
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ČASŤ D. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

1 OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV 

 

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
vymedzené v ustanovení § 26 ZVO. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač 
v ponuke nasledovné doklady: 

 
1.1 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani jeho štatutárny 

orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej  činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem 
účasti na terorizme. 
  

1.2 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, že uchádzač (fyzická osoba), ani 
jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním. 
 

1.3 Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, alebo správnym 
orgánom v krajine svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je 
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla. 
 

1.4 Potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine svojho sídla evidované 
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (v SR potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej 
poisťovne). 
 

1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že uchádzač nemá  
v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 

1.6 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať stavebné práce. 
 
Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.  
 

1.7 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
 

1.8 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
 

1.9 Splnenie podmienky § 26 môže byť preukázané predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 ZVO. 

 

2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV 

 

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a 
ekonomické postavenie: 

   
2.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky 

zahraničnej banky o poskytnutí úveru, prípadne vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky. 
Doklad musí byť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov.  

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, 
v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov (2010, 2011, 2012) nebol uchádzač 
v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade 
splácania úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať 
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v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách 
okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. 

  
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na vysokú predpokladanú hodnotu zákazky má verejný obstarávateľ 
v záujme, aby uchádzač preukázal svoju finančnú a ekonomickú spoľahlivosť a schopnosť bezproblémovo 
plniť predmet zákazky. 

 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, 

bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca 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 
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 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté, čo preukáže predložením dokladu podľa              
§ 26 ods. 2 písm. e) ZVO. 

 

3 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV 

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú alebo 
odbornú spôsobilosť: 

 
3.1 Uchádzač podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a) ZVO predloží zoznam poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; ak 
odberateľom 
 
1. bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, nahradí 
ho uchádzač alebo záujemca svojim vyhlásením o ich dodaní. 
 
Minimálna úroveň štandardu: 
 
Zoznam predložený uchádzačom musí preukázať, že finančný objem realizovaných zákaziek bol celkovo 
minimálne 150.000,00 EUR bez DPH.     
       
Odôvodnenie primeranosti: Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má preukázať 
dostatočné skúsenosti uchádzača v segmente poskytovania obstarávaných služieb. Táto úroveň je 
primeraná, nakoľko v prepočte na 1 rok nedosahuje ani predpokladanú hodnotu zákazky. 
 

3.2 Uchádzač podľa ustanovenia § 28 ods. 1 písm. d) ZVO predloží údaje o jeho opatreniach použitých 
na zabezpečenie kvality. 
 
Minimálna úroveň štandardu: 
Uchádzač je povinný predložiť v ponuke originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu: 

3.2.1 dokladu o akreditácii skúšobného laboratória pre oblasť predmetu zákazky podľa EN ISO/IEC 
17025, resp. ekvivalentnej normy, 

3.2.2 potvrdenia spôsobilosti skúšobného laboratória pre výkon skúšok podľa európskych smerníc 
zaradených Európskou komisiou do systému NANDO alebo ekvivalentný doklad, ktorý preukáže, 
že laboratórium je spôsobilé na výkon skúšok a vydávanie certifikátov a osvedčení vzťahujúcich 
sa k predmetu certifikácie v jazykových mutáciách členských krajín Európskej únie podľa normy 
EN 303-5, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských 
štátov týkajúcich sa tlakových zariadení, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES 
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrických zariadení 
určených na používanie v rámci určitých limitov napätia, smernice 2004/108/ES Európskeho 
parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na 
elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS, strojnej smernice 
2006/42/ES, 

3.2.3 pokiaľ potvrdenie podľa bodu 3.2.2 vyššie nepreukazuje, že laboratórium je spôsobilé na výkon 
skúšok a vydávanie certifikátov a osvedčení vzťahujúcich sa k predmetu certifikácie v jazykových 
mutáciách členských krajín Európskej únie podľa normy EN 303-5 alebo ekvivalentnej, uchádzač 
v ponuke predloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o zabezpečení 
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požiadaviek a skúšobných metód pre oblasť predmetu zákazky podľa EN 303-5 resp. 
ekvivalentnej normy. 
 

Odôvodnenie primeranosti: Podmienka a pre ňu stanové minimálne úrovne štandardu majú preukázať, že 
uchádzač zabezpečí nevyhnutnú kvalitu poskytovania obstarávaných služieb, t.j. preukážu, že má 
potrebné oprávnenia umožňujúce poskytovanie obstarávaných služieb na úrovni zabezpečujúcej využitie 
ich výsledkov v prostredí Európskej únie. 

 
3.3 Uchádzač 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 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto 
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 písm. f) ZVO vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté, čo preukáže predložením dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO. 
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ČASŤ E. OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

1 ZMLUVA 

 

1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník, v platnom znení zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“) za podmienok 
uvedených nižšie, ako aj ďalších štandardných obchodných podmienok používaných pre takýto typ zmluvy 
a rovnaké alebo podobné predmety plnenia v súlade s právom Slovenskej republiky. Predmet plnenia 
bude presne zodpovedať obsahu víťaznej ponuky a bude v súlade so špecifikáciou stanovenou v týchto 
súťažných podkladoch. 
 

1.2 Zmluva nesmie obsahovať najmä akékoľvek ustanovenia: 
 

a) vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť poskytovateľa za vady predmetu plnenia 
alebo jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú objednávateľovi v súvislosti s plnením 
Zmluvy, 

b) zaväzujúce poskytovateľa k peňažným záväzkom alebo iným záväzkom presahujúcim 
jeho záväzok na zaplatenie zmluvnej ceny, 

c) vytvárajúce nerovnováhu medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, 
d) umožňujúce postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  
 

1.3 Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s týmito súťažnými podkladmi. Uchádzač 
je povinný do svojho návrhu Zmluvy zapracovať, resp. v ňom rešpektovať najmä podmienky uvedené 
v bode 2 tejto časti súťažných podkladov. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať 
podmienky stanovené v týchto súťažných podkladoch, bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená. Uchádzač 
bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z verejnej súťaže s uvedením dôvodu vylúčenia a 
lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.   
 

1.4 V prípade, ak bude elektronická aukcia znamenať zmenu ceny úspešnej ponuky, bude súčasťou 
oznámenia o výsledku hodnotenia ponúk aj výzva na predloženie návrhu Zmluvy s cenou aktualizovanou 
v súlade s výsledkom elektronickej aukcie a na predloženie bianco zmenky, resp. dokladu s uvedením 
podmienok úschovy potvrdený notárom podľa bodu 2.10.3 tejto časti súťažných podkladov. Úspešný 
uchádzač bude povinný doručiť verejnému obstarávateľovi aktualizovaný návrh Zmluvy a bianco zmenku, 
resp. doklad s uvedením podmienok úschovy potvrdený notárom do 10 dní od doručenia výzvy, najneskôr 
však do dňa podpisu zmluvy. V prípade, že bianco zmenka, resp. doklad s uvedením podmienok úschovy 
potvrdený notárom nebude do okamihu podpisu zmluvy úspešným uchádzačom predložený, má sa za to, 
že úspešný uchádzač odstúpil od svojej ponuky v lehote viazanosti, a verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo označiť za úspešného toho uchádzača, ktorý sa umiestnil pri vyhodnocovaní ponúk na druhom 
mieste (v uvedenom prípade verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi zmenu poradia vyhodnotenia 
ponúk). 
 

1.5 Vzhľadom na to, že návrh Zmluvy, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný podlieha schváleniu 
Poskytovateľa NFP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo požadovať od víťazného uchádzača 
vykonanie čiastkových obsahových zmien v návrhu Zmluvy. Požadované zmeny nebudú meniť 
podmienky súťaže a nebudú znamenať porušenie princípov ZVO. 
 

2 ZÁKLADNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

2.1 Úvodné ustanovenia 
 

Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, 
na obstaranie podlimitnej zákazky Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva 
a drevených brikiet. Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 
„Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

Z2232012013901 (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt Získavanie certifikátov na ekologické kotly pre 
spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet (ďalej len „Projekt“), kód výzvy: OPBK/2010/2.1/06, umiestnenie 
projektu (NUTS 3) Bratislavský samosprávny kraj. 

 

javascript:%20fZzSRInternal('30688',%20'5048330',%20'5048330',%20'4875517',%20'4875517',%20'0')
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2.2 Predmet Zmluvy 
 
2.2.1 Predmetom Zmluvy bude poskytnutie certifikačných služieb Certifikácie ekologických kotlov na 

spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet poskytovateľom (ďalej aj „Predmet plnenia“)                     
a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny za poskytnuté plnenie objednávateľom služby. 
Poskytovateľ s predmetom plnenia odovzdá objednávateľovi aj všetku potrebnú dokumentáciu 
vzťahujúca sa k predmetu zákazky.  

2.2.2 Podrobná špecifikácia Predmetu plnenia a zoznam kotlov, ktoré je potrebné doručiť na testovanie 
na miesto plnenia s cieľom zrealizovania predmetu zákazky sú prílohou č.1 tejto Zmluvy a tvoria jej 
neoddeliteľnú súčasť. 
 

2.3 Vydanie certifikátov  
2.3.1 Výsledkom certifikácie bude vydanie certifikátov k jednotlivým certifikovaným výrobkom v zmysle 

platnej legislatívy, osvedčení a príslušných protokolov o skúške vyžadovaných podľa príslušných 
európskych smerníc. 

2.3.2 Po ukončení certifikácie poskytovateľ (úspešný uchádzač) predloží objednávateľovi (verejnému 
obstarávateľovi):                  

 
2.3.2.1 príslušné protokoly o skúškach v zmysle príslušných európskych smerníc v národnom 

jazyku skúšobne a v slovenskom jazyku (namiesto slovenského jazyka môže byť použitý 
aj jazyk český), 

2.3.2.2 certifikáty v zmysle príslušných európskych smerníc v národnom jazyku skúšobne,                  
v slovenskom jazyku (namiesto slovenského jazyka môže byť použitý aj jazyk český) a v 
anglickom jazyku, a  

2.3.2.3 certifikáty, resp. osvedčenia v zmysle platnej európskej normy EN 303-5 Prílohy C                            
v národných jazykoch jednotlivých členov európskeho výboru pre normalizáciu 
uvedených v tejto prílohe C a v slovenskom jazyku (namiesto slovenského jazyka môže 
byť použitý aj jazyk český). 
 

2.3.3 Protokoly, osvedčenia i certifikáty uchádzač predloží: 
2.3.3.1 v tlačenej farebnej podobe, 
2.3.3.2 vo farebnej podobe aj v elektronickom formáte na DVD, prípadne CD v počte 4 kusy. 

 
2.4 Podmienky dopravy kotlov a procesu certifikácie 

 
2.4.1 Dopravu kotlov na miesto certifikácie a späť zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ.  

 
2.4.2 Poskytovateľ je povinný umožniť zástupcom objednávateľa účasť na procese certifikácie. 

V súvislosti s touto povinnosťou je poskytovateľ povinný poskytnúť aj potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu najmä v stanovení primeraného časového harmonogramu služieb a umožnení 
prístupu zástupcom objednávateľa do svojej prevádzky.   
 

2.4.3 Poskytovateľ pri účasti zástupcov objednávateľa na procese certifikácie na svoje náklady 
zabezpečí, aby  dorozumievacím jazykom bol slovenský alebo český jazyk. 

 
2.5 Požiadavky na skúšobňu (laboratórium), kde sa bude certifikácia realizovať 
 

2.5.1 Certifikáciu vykoná akreditované skúšobné laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025. 
 
Alt. 1 
2.5.2 Skúšobňa ako notifikovaný orgán je schválená kompetentným orgánom členského štátu určenia 

pre Spolkovú republiku Nemecko /Spolkovým ministerstvom dopravy, výstavby a rozvoja miest/ k 
výkonu posudzovania zhody podľa normy EN 303-5 a zaradená v registri DIBt. Potvrdenie 
o zapísaní poskytovateľa v registri DIBt je prílohou č.2 tejto Zmluvy.  

 
Alt. 2 

Skúšobňa ako notifikovaný orgán bude počas realizácie Predmetu plnenia schválená 
kompetentným orgánom členského štátu určenia pre Spolkovú republiku Nemecko /Spolkovým 
ministerstvom dopravy, výstavby a rozvoja miest/ k výkonu posudzovania zhody podľa normy EN 
303-5 a zaradená v registri DIBt. Nakoľko poskytovateľ v čase podpisu tejto Zmluvy nedisponuje 
takýmto potvrdením, poskytovateľ sa zaväzuje, že túto podmienku splní najneskôr do 30 dní odo 
dňa podpisu tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie 
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Zmluvy a tiež bude dôvodom na uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa. Potvrdenie 
o zapísaní poskytovateľa v registri DIBt bude prílohou č.2 tejto Zmluvy.  
 

 
2.5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že skúšobňa je a počas celej doby platnosti tejto Zmluvy bude  

spôsobilá vykonávať:  
(i) všetky druhy skúšok a vydávať certifikáty a osvedčenia vzťahujúcich sa k predmetu certifikácie 
v jazykových mutáciach členských krajín EU podľa EN 303-5, resp. ekvivalentnej, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa 
tlakových zariadení, smernice Európskeho parlamentu, smernice 2006/95/ES o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrických zariadení určených na používanie 
v rámci určitých limitov napätia, smernice 2004/108/ES Európskeho parlamentu a Rady 
o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú 
kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS, strojnej smernice 2006/42/ES  a 
(ii) vykonávať chemický rozbor spalín. 
 

2.6 Podmienky certifikácií 
 
2.6.1 Certifikácie budú realizované postupne na základe písomných požiadaviek doručovaných 

poskytovateľovi e-mailom alebo  poštou. Lehota na vybavenie jednotlivej požiadavky začína plynúť 
okamihom doručenia a odovzdania kotla/kotlov uchádzačovi (poskytovateľovi) na mieste plnenia. 

2.6.2 O počte a typoch kotlov, ktoré budú v rámci jednej žiadosti certifikované rozhoduje objednávateľ, 
je však povinný tieto informácie poskytnúť poskytovateľovi najneskôr v lehote uvedenej v bode 
2.9.2 tejto Zmluvy nižšie.  

2.6.3 Žiadosť o certifikáciu bude obsahovať najmä:  
- označenie požadovaných služieb v súlade s príslušnými údajmi týkajúcimi sa jednotlivej položky 

tak, ako sú uvedené v tejto Zmluve, 
- lehotu na doručenie a odovzdanie kotla/kotlov,  
- lehotu vykonania služby. 

 
2.7 Cena a platobné podmienky 

 
2.7.1 Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne plnenie predmetu zmluvy zmluvnú cenu uvedenú 

ako celková cena predmetu zákazky pozostávajúca zo súčtu jednotkových cien položiek pod 
poradovými číslami 1 až 4 v nasledujúcej tabuľke: 

P.č. 
 
Názov položky 

Cena v 
EUR bez 
DPH 

Výška DPH 
v EUR  

 
Cena v EUR s 
DPH 

1 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie 
splyňovacích kotlov s ručnou dodávkou paliva na 
spaľovanie dreva a drevených brikiet 
o predpokladanom výkone 20,26,37,45,55,65 
a 70kW s normou EN 303-5 

  

 

2 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie 
splyňovacích kotlov na spaľovanie dreva a 
drevených brikiet s ručnou dodávkou paliva 
o predpokladanom výkone 25,30,35 a 40kW s 
normou EN 303-5 

  

 

3 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie 
teplovodných kotlov s automatickou dodávkou paliva 
na drevené pelety o predpokladanom výkone 
25,30 a 50 KW s 2 typmi horákov s normou EN 
303-5  

  

 

4 
Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie kotlov na 
drevo s ručnou dodávkou paliva o predpokladanom 
výkone 25,30 a 50 kW s normou EN 303-5 

  

 

Celková cena v EUR bez DPH 
   

 

Výška DPH v EUR    

Celková cena v EUR s DPH 
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 (ďalej „zmluvná cena“). 
 
2.7.2 Objednávateľ poskytne za predmet plnenia zálohu poskytovateľovi pri podpise tejto Zmluvy vo 

výške 5 % zo zmluvnej ceny. Nárok na zaplatenie preddavku vzniká poskytovateľovi okamihom 
podpisu tejto Zmluvy. Preddavok zaplatí poskytovateľ objednávateľov do 10 odo dňa doručenia 
preddavkovej faktúry. 

 
2.7.3 Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za poskytnutie plnenia predmetu zmluvy špecifikovaného 

v bode 2.2 a v prílohe Zmluvy vznikne objednávateľovi riadnym plnením a poskytnutím všetkých 
služieb v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou a doručením riadne vystavených 
dokumentov podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy. 

 
2.7.4 Poskytovateľ zašle objednávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 

dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia objednávateľom v zmysle bodu 2.7.3 tejto Zmluvy.  
 
2.7.5 Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Peňažný 

záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy 
z jeho účtu v prospech účtu poskytovateľa. 

 
2.7.6 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať  nasledovné náležitosti:  

 
- obchodné meno poskytovateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
- bankové spojenie poskytovateľa (názov a adresa banky poskytovateľa, SWIFT kód),   
- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN), 
- názov objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 

objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum poskytnutia predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu 

vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh poskytnutých služieb, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene, 
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak poskytovateľ neuplatňuje na 

faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením 
príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 

- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
- číslo a názov Zmluvy, 
- názov Projektu ŠF (Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva 

a drevených brikiet),  
- kód klasifikácie produkcie (CPV): 71731000-1 Služby týkajúce sa priemyselnej kontroly, 

71632000-7 Technické skúšky, 73430000- Skúšanie a hodnotenie 
 

2.8 Miesto realizácie a odovzdávania predmetu Zmluvy:  
 
2.8.1 Predmet zmluvy bude realizovaný na mieste [doplní uchádzač].  
2.8.2 Miestom odovzdávania výsledku certifikácií je sídlo objednávateľa alebo iné miesto určené  

objednávateľom. 
 

2.9 Termín realizácie predmetu zmluvy / trvanie Zmluvy: 
2.9.1 Zmluva bude platná do 07/2014. V tejto lehote budú objednané a poskytnuté všetky služby 

tvoriace predmet plnenia vymedzený v bode 2.2 tejto Zmluvy. 
2.9.2 Objednávateľ oznámi poskytovateľovi doručenie kotla/kotlov na miesto plnenia najmenej 5 dní 

vopred. 
2.9.3 Lehota na poskytnutie služieb tvoriacich predmet Zmluvy bude najviac 1 mesiac od doručenia 

kotla/kotlov na miesto plnenia. V prípade ak budú služby objednané samostatne, platia lehoty 
plnenia samostatne pre každú objednávku.  

 
2.10 Sankcie za porušenie Zmluvy, úrok z omeškania, zmluvná pokuta a náhrada škody 
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2.10.1 Za omeškanie poskytovateľa s riadnym plnením predmetu Zmluvy má objednávateľ nárok na 
sankciu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym 
plnením predmetu zákazky trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

 
2.10.2 Za omeškanie objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny má poskytovateľ nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
Uchádzač ustanovenie uvedie v zmluve v prípade ak v čase podpisu Zmluvy nie je zaevidovaný v registri 
DIBt: 
2.10.3 Pokiaľ poskytovateľ nebude do 30 dní od podpisu Zmluvy zaevidovaný v registri DIBt má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške celkovej zmluvnej ceny uvedenej v bode 2.7.1 
tejto Zmluvy. [Úspešný uchádzač hrubo zvýraznené ustanovenie prispôsobí použitému spôsobu 
zabezpečenia pohľadávky: Táto zmluvná pokuta je zabezpečená formou notárskej úschovy / 
bianco zmenky na náklady poskytovateľa. Riadny doklad s uvedením podmienok úschovy 
potvrdený notárom / bianco zmenku poskytovateľ predložil objednávateľovi pri podpise Zmluvy, 
a stáva sa prílohou Zmluvy.] Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  

 
2.11 Platnosť a účinnosť Zmluvy 

 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

2.12 Ďalšie podmienky 
 
2.12.1 Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi na 

základe Zmluvy o NFP, bude poskytovateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP 
a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP 
a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: 

 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby; 
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a Európskej Únie. 
 

2.12.2 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia platným právom Slovenskej 
republiky. 
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ČASŤ F. KRITÉRIA HODNOTENIA PONÚK 

 

1 Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je: najnižšia cena predmetu zákazky. 
 

2 Spôsob vyhodnotenia ponúk: 
 
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa 
umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.  
 

3 Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu predmetu 
zákazky.        
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ČASŤ G. CENOVÁ TABUĽKA – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

 
Cenová tabuľka – položkový rozpočet  

 
 

P.č. 
 
Názov položky 

Cena v EUR 
bez DPH 

Výška DPH 
v EUR  

 
Cena v EUR s 
DPH 

1 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích 
kotlov s ručnou dodávkou paliva na spaľovanie 
dreva a drevených brikiet o predpokladanom 
výkone 20,26,37,45,55,65 a 70kW s normou EN 303-
5 

  

 

2 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích 
kotlov na spaľovanie dreva a drevených brikiet s 
ručnou dodávkou paliva o predpokladanom výkone 
25,30,35 a 40kW s normou EN 303-5 

  

 

3 

Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie teplovodných 
kotlov s automatickou dodávkou paliva na drevené 
pelety o predpokladanom výkone 25,30 a 50 KW s 
2 typmi horákov s normou EN 303-5  

  

 

4 
Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie kotlov na 
drevo s ručnou dodávkou paliva o predpokladanom 
výkone 25,30 a 50 kW s normou EN 303-5 

  

 

Celková cena v EUR bez DPH 
   

 

Výška DPH v EUR    

Celková cena v EUR s DPH 
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ČASŤ H. PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených 
smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré 
sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne 
skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  

 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
1.1 Elektronická aukcia (ďalej len „aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, 

ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  
1.2 Účelom aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom 

vyhodnotení ponúk. 
1.3 Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky Získavanie certifikátov na ekologické 

kotly na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet, podrobne špecifikovaný v súťažných podkladoch.  
 
Predmetom elektronickej aukcie sú nasledovné položky, ktoré vychádzajú zo špecifikácie predmetu 
zákazky uvedenej v súťažných podkladoch v časti bode 2.2 Časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV a Časti  B.  
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.  
 
Zoznam položiek pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 
 

1 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích kotlov s ručnou dodávkou paliva na spaľovanie 
dreva a drevených brikiet o predpokladanom výkone 20,26,37,45,55,65 a 70kW s normou EN 303-
5 

2 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie splyňovacích kotlov na spaľovanie dreva a drevených brikiet 
s ručnou dodávkou paliva o predpokladanom výkone 25,30,35 a 40kW s normou EN 303-5 

3 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie teplovodných kotlov s automatickou dodávkou paliva na 
drevené pelety o predpokladanom výkone 25,30 a 50 KW s 2 typmi horákov s normou EN 303-5  

4 Skúšky a posúdenie súladu konštrukcie kotlov na drevo s ručnou dodávkou paliva o 
predpokladanom výkone 25,30 a 50 kW s normou EN 303-5 

 
1.4 Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk a východiskom elektronickej aukcie je cena za celý predmet 

zákazky. Hodnotená bude cena bez DPH, ako je vymedzené v Časti C. SPÔSOB URČENIA CENY.    V prípade, 
ak bude z ponuky uchádzača zrejmé, že ním ponúkaná cena nie je konečná alebo o tom, či je konečná 
vznikne na strane verejného obstarávateľa pochybnosť, použije verejný obstarávateľ na vyriešenie tohto 
nedostatku inštitút vysvetľovania ponúk v súlade s ustanoveniami bodov 24.9 až 24.11 Časti A. POKYNY 

PRE UCHÁDZAČOV.  
1.5 Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line aukcie vyzýva uchádzačov na 

predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Kontaktnou osobou pre aukciu na strane verejného 
obstarávateľa a administrátorom aukcie je Mgr. Eva Jurišová, e-mailová adresa: 
eva.jurisova@tatratender.sk.   
 

2 PRIEBEH AUKCIE 

2.1 V priebehu aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia zistiť 
v každom okamihu ich relatívne umiestnenie, a to aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky 
a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača. Oznamované budú aj údaje o 
začiatku a ukončovaní elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia aukcie.  

2.2 Aukcia k tejto verejnej súťaži bude aukcia s uzatvoreným koncom, t. j. aukcia, ktorá sa skončí vo vopred 
(vo výzve na účasť v aukcii) stanovenom dátume a čase.  

2.3 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky neboli 
vylúčené. 

2.4 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny 
uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách. 

2.5 Uchádzači sa budú aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej 
ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v aukcii. Na túto e-mailovú adresu im 
bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v aukcii. Okrem e-mailovej adresy uvedie 
uchádzač v ponuke aj kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje.  

2.6 Vo výzve na účasť v aukcii budú okrem dátumu a času začatia aukcie a spôsobu ukončenia aukcie 
uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača k používanému 
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elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „.pdf“ dokument, ktorý obsahuje 
prihlasovacie meno, heslo a odkaz na internetovú adresu aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa 
otvorí prihlasovacie okno do aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len 
obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v aukcii je 
tiež upozornenie na pravidlá aukcie a na podmienky technického pripojenia. 

2.7 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh aukcie sú uložené na adrese: 
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title. Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si 
preštudovať pravidlá e- aukcie, prípadne oboznámiť sa s priebehom aukcie aj prostredníctvom 
inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.  

2.8 V priebehu konania aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom svoje zadané ceny 
upravovať v stanovených položkách smerom dole v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny 
jedného kroku je nastavené nasledovne: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 100 eur. 

2.9 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú 
uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie. Zúčastneným uchádzačom odporúčame 
skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované 
technické podmienky: 

2.9.1 pripojenie na internet, 
2.9.2 rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 
2.9.3 internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera 10.x, 

Chrome 7.x a vyššie, 
2.9.4 internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so 

serverom, 
2.9.5 povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 
2.9.6 nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov.  

 

3 ĎALŠIE UPOZORNENIA PRE ÚČASŤ V AUKCII  

 
3.1 Počas aukcie je potrebné sa riadiť serverovým časom zobrazenom v aukčnom prostredí. Pri zadávaní 

novej ceny v posledných sekundách pred ukončením elektronickej aukcie odporúčame uchádzačom zvážiť 
rýchlosť ich pripojenia k internetu tak, aby ich cena mohla byť zaevidovaná ešte pred ukončením aukcie. 
V čase ukončenia aukcie zobrazená najnižšia cena je cena informatívna, pretože systém môže ešte 
spracovávať ponuky, ktoré boli zadané v posledných zlomkoch sekúnd pred ukončením aukcie. 
 

3.2 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku 
siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. 
O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.    

 
3.3 Na ceny aktualizované v e- aukcii sa vzťahujú ustanovenia bodu 24.12 Časti A. POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

o mimoriadne nízkej ponuke. V prípade ak bude uchádzač, ktorý predloží v e- aukcii najnižšiu cenu 
z verejnej súťaže z dôvodu predloženia mimoriadnej nízkej ponuky z verejnej súťaže vylúčený, stáva sa 
úspešným druhý uchádzač v poradí. 
 
 
 
 

http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title

