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Vypracoval a súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“) potvrdzuje: 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Michaela Donovalová  

                poverená osoba 

 

 

Odsúhlasil: 

 

 

 

 

 

 

 

                        Roman Vavro 

              konateľ spoločnosti 
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A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV 
 

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa – osoba podľa § 8 ods. 1 

Názov organizácie: REVOL TT Consulting s. r. o. 

Sídlo organizácie: Vlárska 28 , 917 01 Trnava 

IČO: 44808321 

Kontaktná osoba: Roman Vavro 

 

V prípade tohto verejného obstarávania zastúpený spoločnosťou: 

Názov organizácie:  PROCURE – CARE s.r.o. 

Sídlo:  T. Ružičku 8421/11, 010 01 Žilina 

Kontaktná osoba :  Ing. Michaela Donovalová 

Telefón: +421 948 320 400 

email: obstaravanie@obstaravanie.com 

 

2. Predmet a predpokladaná hodnota zákazky  

2.1 Názov  predmetu  zákazky:   

„Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie“ 
2.2 Predmet zákazky: 

 Predmetom zákazky je dodanie vybavenia mikrobiologického laboratória vrátane 

špecializovaného laboratórneho nábytku. Medzi dodávané položky patrí napr. autokláv, 

inkubátor, termostat, vortex, chladničku, analytické váhy, sušiareň a podobne. Vybavenie 

laboratória bude slúžiť na základné mikrobiologické analýzy a výskum.  

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

týchto súťažných podkladov a v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. 

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný slovník: 

39180000-7 Laboratórny nábytok 

39181000-4 Laboratórne stoly 

38436410-7 Tepelné regulátory pre mechanické trepačky s vyhrievacími doskami 

38436000-0 Trepačky a príslušenstvo 

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 90 737,13 EUR bez DPH 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý požadovaný 

rozsah predmetu zákazky podľa časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných 

podkladov. 

 

4. Variantné riešenie  

4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

4.2 Pokiaľ bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  

5.1 Miestom dodania tovaru: REVOL TT Consulting s. r. o., Vlárska 28 , 917 01 Trnava. 

5.2 Termín dodania predmetu zákazky: do 30 dní od účinnosti zmluvy. 

 

mailto:obstaravanie@obstaravanie.com
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6.  Zdroj finančných prostriedkov 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a 

z Operačného programu Výskum a Inovácie, prioritná os: 1 1 Podpora výskumu, vývoja 

a inovácií.  

6.2 Súčasťou vystavenej faktúry musí byť preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými 

stranami. 

6.3 Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Lehota 

splatnosti však neuplynie skôr, ako 7 ( sedem ) dní od pripísania peňažných prostriedkov 

z NFP určených na úradu faktúry na účet verejného obstarávateľa. 

6.4 Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude 

z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke 

vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a 

nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo 

prepracovanej faktúry. 

6.6 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

7. Typ zmluvy 

7.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov tohto verejného obstarávania kúpnu 

zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu zákazky tvorí časť 

B. OBCHODNÉ PODMIENKY a časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto 

súťažných podkladov. 

 

8. Lehota viazanosti ponuky 

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia   lehoty   viazanosti   ponúk    stanovenej    verejným    obstarávateľom do 

31.12.2019. 

8.2 V prípade, ak bude Úradom pre verejné obstarávanie vykonávaný dohľad nad verejným 

obstarávaním konaním o námietkach alebo vykonávaním konroly postupu zadávania 

zákazky pred uzavretím zmluvy a z postupu pri vykonávaní dohľadu nad verejným 

obstarávaním vyplynie odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa 

uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ  si  

vyhradzuje  právo  predĺžiť  lehotu  viazanosti  ponúk  aj v prípade, ak verejné 

obstarávanie a jeho realizácia prekročí plánovaný časový rámec podľa bodu 8.1 (napr. v 

prípade predĺženia procesu vyhodnocovania ponúk, nedostupnosti informačných 

systémov, problémov s doručením pošty a pod.). 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom 

oznámenej, resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk  podľa  bodu  8.2 časti 

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov. 

 
ČASŤ II. 

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 

 

9. Komunikácia  medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi 

9.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
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uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo verejné 

obstarávanie vyhlásené, alebo vysvetľovania súťažných podkladov a iných dokumentov 

poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo vzájomná 

komunikácia a  dorozumievanie v rámci uplatnenia revíznych postupov bude 

uskutočňovaná iba v slovenskom jazyku a nasledovnými spôsobmi, a to:  

9.1.1 elektronicky prostredníctvom systému EVO verzia 18.0  (Elektronické 

verejné obstarávanie) - programovej aplikácie umožňujúcej elektronické zadávanie 

zákaziek (ďalej iba „systém EVO“) cez centrálny internetový používateľský systém 

EVO - www.evo.gov.sk (ďalej len „systém EVO“) vo všetkých postupových krokoch 

v procese verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou 

medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, vrátane 

komunikácie spojenej s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia.  

 

V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ 

nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia 

daného technického problému, pričom  následne požiada Úrad pre verejné obstarávanie 

o potvrdenie výpadku systému. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak 

výpadok EVO nastal počas lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ primerane 

predĺži lehotu na otváranie ponúk formou korigenda. 

 

Metodika postupu na požívanie systému EVO je uvedená na portáli ÚVO (www.uvo.gov.sk) 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html  

a) PRÍRUČKY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html ),  

b)  VIDEONÁVODY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html ),  

c) Potrebným minimálnym technickým vybavením je:  

 pripojenie na internet,  

 internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer ver.7 bez 

zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov,  

 inštalovaná podpora jazyka Java min. ver.1.6 integrovaná s integrovaným 

prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v počítači mať nainštalovanú iba jednu 

podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť,  

 v internetovom prehliadači nastavený jazyk „slovenčina“,  

  Adobe Acrobat Reader DC. 

 

9.1.2 písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne do podateľne 

alebo ich kombináciou v nasledovných postupových krokoch v rámci  procesu 

verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi 

verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi: 

a) komunikácia spojená s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia. 

 

9.1.3 telefonická komunikácia je možná  LEN v prípadoch overenia doručenia 

písomnosti prostredníctvom systému EVO. Telefonická komunikácia je možná 

v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00  hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 

 

9.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého obsahu (informácia podaná 

telefonicky) a informácie doručenej prostredníctvom systému EVO je rozhodujúci obsah 

informácie podanej prostredníctvom systému EVO.  

http://www.evo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html
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9.3 Verejný obstarávateľ pri komunikácií elektronicky prostredníctvom systému EVO 

stanovuje, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia 

adresátovi. 

 

9.4 V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s 

prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk . 

 

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

10.1 V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a súťažných 

podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie môže ktorýkoľvek zo záujemcov 

požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom portálu EVO.  

10.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 

podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ preukázateľne 

bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie požiada 

prostredníctvom systému EVO záujemca dostatočne vopred. Za včas doručenú 

požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená 

verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO v termíne najneskôr do 

najneskôr do 07.12.2018 do 12:00 hod. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo 

požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje 

doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom (v súlade s metodickým usmernením 

UVO č.14303-5000/2016). Ak bude nutné,  verejný obstarávateľ podľa obsahu a povahy 

žiadosti o vysvetlenie rozhodne podľa § 21 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní o primeranom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk. Verejný 

obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk aj v prípade, ak v 

dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. Pre doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa 

bodu 10.1 je pre uplynutie lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie rozhodujúci 

serverový čas uvedený v systéme EVO. Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujmom 

záujemcov je prostredníctvom inštitútu vysvetľovania získať presné informácie, ktoré 

sú potrebné na vypracovanie ponúk. Je preto žiaduce, aby záujemcovia uplatňovali 

žiadosti o vysvetlenie čo možno najskôr, aby sa zbytočne nevystavovali časovému 

stresu v prípade odpovede verejného obstarávateľa na ich otázky, pričom je potrebné 

prihliadať aj na to, že verejný obstarávateľ potrebuje časový priestor na prípravu 

odpovedí a ich doručenie. Vysvetlenie bude zverejnené prostredníctvom systému EVO 

a v profile verejného obstarávateľa.    

 

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku, nakoľko nie je potrebná pre vypracovanie 

ponuky. 

 
ČASŤ III. 

PRÍPRAVA PONUKY 

12. Vyhotovenie ponuky 

12.1 Ponuka sa v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predkladá 

v elektronickej podobe, prostredníctvom systému EVO. 

12.2 Dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky musia byť vyhotovené nezmazateľným 

atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 

výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

mailto:helpdesk_evo@uvo.gov.sk
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12.3 Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok 

účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, v rozsahu stanovenom vo výzve na 

predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené ako 

naskenované originály alebo naskenované úradne osvedčené kópie originálov.  

12.4 Pri vyhotovení ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na 

portáli ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ) 

a) PRÍRUČKY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html ),  

b)  VIDEONÁVODY (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html ). 

12.5 Pri zverejňovaní súborov na webovej stránke systému EVO sa uchádzači musia riadiť § 

49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a Výnosom MF/55/2014 o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“). 

12.6 Verejný obstarávateľ stanovil na prijímanie súborov v systéme EVO komunikačné  

formáty:  .pdf, .docx, .xlsx, .zip, .jpg.   

12.7 Elektronicky predkladaná ponuka môže byť počas lehoty na predkladanie ponúk 

zašifrovaná/zakódovaná heslom. Šifrovanie dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky sa 

nepožaduje.  Ak uchádzač napriek tomu pristúpi k šifrovaniu ponuky heslom, heslo 

zadáva pred pridaním súborov ponuky do systému EVO. Po potvrdení „pokračovať na 

zaslanie“ si systém opätovne vyžiada od uchádzača heslo, ktorým zahesloval svoju 

ponuku. Heslo sa týmto úkonom dostane do systému EVO, ktorým po uplynutí lehoty 

na predkladanie ponúk ponuku uchádzača automaticky sprístupní komisii. V tejto 

súvislosti upozorňujeme na platné príručky zverejnené na portáli EVO 

(www.evo.gov.sk) v sekcii „Viac o modernizovanom IS EVO“.  

12.8 Ak uchádzač pri predkladaní ponúk neodošle heslo do systému EVO, verejný 

obstarávateľ vyzve uchádzača o odšifrovanie príloh tlačidlom „Vyžiadanie hesla“. 

Následne uchádzačovi bude doručená systémom EVO notifikácia so žiadosťou 

o Poskytnutie hesla k ponuke. 

12.9 Súčasťou ponuky vyhotovenej elektronicky je aj Sprievodný list, ktorý bude obsahovať 

zoznam všetkých dokumentov požadovaných verejným obstarávateľom a predložených 

uchádzačom prostredníctvom systému EVO. Sprievodný list bude vygenerovaný 

systémom EVO automaticky.  

 

13. Jazyk ponuky 

13.1 Celá ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 

-  v slovenskom jazyku. 

13.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu  

s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady  

a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 

je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR.  

14.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 

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

zákon č.18/1996 Z. z. o cenách. 

14.2.1 Ak je úspešný uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej  

len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena uvedená v EUR bez DPH,  

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena uvedená v EUR vrátane DPH. 

https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html
http://www.evo.gov.sk/
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14.2.2 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie zmluvnú cenu v  EUR celkom  

a na túto skutočnosť upozorní v ponuke, v návrhu na plnenie kritérií. Skutočnosť,  

že nie je platiteľom DPH bude uvedená v zmluve. 

14.2.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom 

(netto cena). V prípade, že uchádzač bude v čase predkladania ponuky neplatcom DPH, 

avšak v nadväznosti na výšku hodnoty zákazky sa ním stane počas plnenia zmluvy, musí 

do ponuky uviesť takú cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní DPH po 

tom, ako sa stane platcom DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta 

(po zohľadnení ním predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu 

pre DPH), avšak cena, ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti 

započítavanej DPH. Výnimku z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná 

zmena sadzby DPH, platnej v meste dodania zdaniteľného plnenia počas plnenia zmluvy 

– konečná cena sa upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, platnej a účinnej v čase 

predkladania ponúk v tomto postupe verejného obstarávania. 

14.2.4 V prípade, že uchádzač je platcom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom 

štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktorá bude rozdelená 

na ním navrhovanú cenu bez DPH a výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov 

(v súčasnosti 20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom 

fakturovať. 

14.3  V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené 

v inej mene ako EUR (€), sa pri prepočte inej meny ako EURO použije kurz danej meny, 

ktorý je zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň odoslania výzvy na 

predkladanie ponúk. 

 

15. Zábezpeka ponuky 

Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.     

            

16. Obsah ponuky 

16.1 Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej podobe musí obsahovať:  

16.1.1 Potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu D.1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

časti D. PODMIENKY ÚČASTI týchto súťažných podkladov, ktoré uchádzač môže 

predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto 

súťažných podkladov. 

16.1.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu D.2 TECHNICKÁ 

SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ časti D. PODMIENKY ÚČASTI 

týchto súťažných podkladov, ktoré uchádzač môže predbežne nahradiť Jednotným 

európskym dokumentom, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podkladov. 

16.1.3 Návrh kúpnej zmluvy (bez uvedenia ceny v Čl. II návrhu zmluvy) podľa časti 

B. OBCHODNÉ PODMIENKY týchto súťažných podkladov. 

Návrh zmluvy sa predkladá podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 

Prílohy zmluvy uchádzač nepredkladá!  

16.1.4 Každý uchádzač vo svojej ponuke predloží opisy (názov, výrobca, model, 

technické a kvalitatívne parametre) prípadne, ak má uchádzač k dispozícii, fotografie 

(prospekty, obrázky) tovarov uvedených v bode č.1 - č.19 časti C. OPIS PREDMETU 

ZÁKAZKY a v prílohe č.2 týchto súťažných podkladov. 

16.1.5 Príloha č. 1 – Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií. 

16.1.6 Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet.  
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16.1.7 V prípade, ak právo konať v mene  uchádzača majú súčasne viaceré osoby 

uchádzača, plnú moc pre osobu, ktorá sa registrovala v systéme EVO ako „osoba 

oprávnená podpisovať ponuku“, a ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, 

ktoré majú právo súčasne konať v mene uchádzača – predkladať platné dokumenty 

v elektronickom systéme EVO a podpisovať ponuku v elektronickom systéme EVO. 

Skupina dodávateľov 

16.1.8 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 

podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými 

konať v danej veci za každého člena skupiny dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že 

v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom budú  spoločne zodpovedať za 

plnenie zmluvy.  

16.1.9 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov 

skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať 

v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, podpísanú všetkými členmi 

skupiny dodávateľov alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za 

každého člena skupiny dodávateľov. 

16.1.10 V prípade skupiny dodávateľov, ak právo konať v mene splnomocneného 

člena skupiny majú súčasne viaceré osoby splnomocneného člena skupiny dodávateľov 

oprávneného konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, vystavenú 

plnú moc pre osobu, ktorá sa registrovala v systéme EVO ako „osoba oprávnená 

podpisovať ponuku“ a ktorá ako splnomocnená osoba splnomocneného člena skupiny 

dodávateľov oprávneného konať v mene všetkých ostatných členov skupiny 

dodávateľov, bude konať v mene všetkých osôb,   ktoré majú právo súčasne konať 

v mene splnomocneného člena skupiny dodávateľov– predkladať platné dokumenty v 

systéme EVO a podpisovať ponuku v systéme EVO. 

16.2 Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk zverejnil podrobnosti  

o elektronickej komunikácii, vrátane doručovania a identifikoval informačný systém, 

prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. 

 

17. Náklady na ponuku 

17.1  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania.  

17.2  Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk zostávajú archivované 

na serveri systému EVO a v tlačenej podobe archivované u verejného obstarávateľa.  

 
ČASŤ IV. 

PREDKLADANIE PONUKY V ELEKTRONICKEJ PODOBE 

 

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

18.1 V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli , pre účasť 

na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre 

elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO, je potrebné vykonať 

registráciu subjektu v privátnej zóne.  
 V prípade predloženia ponuky alebo podania žiadosti o vysvetlenie súťažných 

podkladov a iných dokumentov k zákazke, záujemca pri konkrétnej zákazke kliknutím 

na jednu z možností („Predložiť ponuku“ alebo „Položiť otázku“) bude presmerovaný 

do privátnej zóny, kde po prihlásení sa do svojho užívateľského konta bude môcť 

predložiť ponuku alebo podať žiadosť o vysvetlenie k tejto konkrétnej zákazke.  
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18.2 Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, t.j. fyzická osoba, právnická osoba alebo 

skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená dodať predmet zákazky. Takáto skupina 

dodávateľov vytvorená na dodanie tovaru, ktoré tvoria predmet zákazky, nemusí 

vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny 

dodávateľov vytvorenej na dodanie tovaru na uvedený predmet zákazky, musia udeliť 

splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov 

skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní. 

18.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana  

alebo politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.  

18.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky 

podľa bodu 18.1 až 18.3 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto 

súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.  

18.5 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť 

v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,  

ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, 

ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov. 

 

19. Predloženie ponuky v elektronickej podobe 

19.1 Ponuka v elektronickej podobe sa predkladá prostredníctvom systému EVO  

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

19.2 V systéme EVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie 

jednotlivých dokumentov tvoriacich ponuku uvedených v bode 16 časti A.1 POKYNY 

PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV súťažných podkladov vrátane sprievodného listu, 

ktorého obsahom bude zoznam všetkých dokumentov predkladaných elektronicky 

prostredníctvom systému EVO a podpísaný  elektronickým podpisom vygenerovaným 

systémom EVO.   

19.3 Pri predkladaní ponúk sa uchádzač riadi Príručkou používateľa, príp. videonávodmi. 

19.4 Pri zadávaní názvu jednotlivých súborov dokumentov predkladaných prostredníctvom 

systému EVO a hesla uchádzač nesmie používať diakritiku. Použitie diakritiky 

v názve súboru a hesle môže vyvolať systémovú chybu. 

19.5 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku,  

aby predložili elektronickú ponuku v dostatočnej časovej rezerve pred lehotou  

na predkladanie ponúk. V elektronickom systéme EVO je ich anonymita zabezpečená 

do termínu otvárania ponúk.  

19.6 Prípadné otázky týkajúce sa používania systému EVO možno zaslať  na elektronickú 

adresu: helpdesk_evo@uvo.gov.sk. 

 

20. Lehota na predkladanie ponúk  

20.1 Lehota na predkladanie ponuky uplynie dňa 14.12.2018  o 10,00 hod.  

20.2 Uplynutím lehoty uvedenej v bode 20.1. časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, 

UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov systém EVO znemožní uchádzačom 

predkladanie ponúk v elektronickej podobe.     

 

21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky  

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť  

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1. časti A.1 POKYNY PRE 

ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov.  

21.2 Uchádzač môže už odoslanú ponuku v elektronickej podobe zmeniť alebo doplniť 

o ďalšie dokumenty do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zmenu alebo 

mailto:helpdesk_evo@uvo.gov.sk
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doplnenie ponuky odoslanej v elektronickej podobe je možné vykonať výlučne 

v systéme EVO na portáli EVO.   

 
ČASŤ V. 

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

 

22. Otváranie ponúk  

22.1 Verejné otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 113 ods. 1, § 114 ods. 3 písm. j)  

a § 52 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na mieste a v čase uvedenom  

vo výzve na predkladanie ponúk, t.j. dňa 14.12.2018 o 16.00 hod. na adrese uvedenej 

v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných 

podkladov. 

22.2 Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na verejnom otváraní ponúk 

komisia indexuje dokumenty v systéme EVO, čím dôjde k predspracovaniu 

dokumentov v ponuke. Týmto krokom sa ponuky sprístupnia komisii, ktorá zverejní 

obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých 

uchádzačov a ich návrh na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených 

verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke  

sa nebudú zverejňovať. 

22.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 

(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a poverený 

zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením  

na zastupovanie. 

22.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, bude 

najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk zaslaná zápisnica z otvárania ponúk. 

Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa bodu 22.2 týchto súťažných podkladov. 

22.5 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal určený spôsob komunikácie, 

obsah jeho ponuky nebude možné sprístupniť alebo v prípade, že využil možnosť 

šifrovania podľa bodu 12.7 týchto súťažných podkladov, nepredložil ponuku  

vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie  

pri vyhodnocovaní ponúk. 

 

23. Vyhodnotenie ponúk  

23.1 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční podľa § 114 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní 

tak, že komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom 

obstarávaní po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

23.2 Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií 

a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.  

23.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia  

alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 

verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, v týchto súťažných 

podkladoch a vo všetkých dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom 

v lehote na predkladanie ponúk. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu  

ani obmedzenie voči platným podmienkam určeným verejným obstarávateľom.  

23.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 

dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to 

potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. 
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Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

23.5 Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia 

písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  

23.6 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa 

bodu 23.4 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza 

z predložených dôkazov. 

23.7 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak 

a) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponuky, 

b) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa 

bodu 23.4 do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, 

ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

c) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade  

s požiadavkou podľa bodu 23.4, 

d) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do 

piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu, 

e) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy 

dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s 

ohľadom na skutočnosti podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

f) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie  

s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 

g) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

23.8 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku 

ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou 

preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu 

Európskej únie. 

23.9 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov 

vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky 

určenými verejným obstarávateľom a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky 

podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

23.10 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú 

vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti A.2 KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA týchto súťažných 

podkladov.   

 

24.  Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

24.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa § 40 zákona o verejnom 

obstarávaní bude založené na posúdení splnenia: 

 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 

uvedených v bode D.1 OSOBNÉ POSTAVENIE časti D. PODMIENKY ÚČASTI 

týchto súťažných podkladov. 

 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti uvedených v bode D.2 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ 

ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ časti D. PODMIENKY ÚČASTI týchto 

súťažných podkladov. 
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24.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 

preukazuje splnenie podmienok účasti: 

 podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny 

osobitne, 

 splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 

ktorú má zabezpečiť,  

 týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

24.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 24.1 časti A.1 POKYNY PRE 

ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV súťažných podkladov sa bude posudzovať z dokladov 

predložených podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, pri 

skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 24.2 časti A.1 POKYNY PRE 

ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV súťažných podkladov. Doklady preukazujúce splnenie 

podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom.  

24.4 Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému EVO požiada uchádzača o vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť 

ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí prostredníctvom systému 

EVO doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do dvoch 

pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu 

lehotu. 

24.5 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument v súlade s bodom 24.3, verejný 

obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania 

kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu  

alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí 

doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

24.6 V prípade, že uchádzač prostredníctvom systému EVO predloží požadované dokumenty 

a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ako naskenované originály alebo ich 

úradne osvedčené kópie a súčasne nebol predložený jednotný európsky dokument podľa 

§ 39 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie 

podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní  

a vyzve úspešného uchádzača k predloženiu originálov/overených kópií v rámci 

poskytnutia riadnej súčinnosti pred podpisom zmluvy v súlade s § 56  

ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. 

24.7 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 

prostredníctvom ktorej preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak 

existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač 

je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

24.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 

a) nesplnil podmienky účasti, 

b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula 

lehota platnosti, 

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, 

že nezodpovedajú skutočnosti,  

d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 

e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú 

výhodu, 

f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami,  
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g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač 

uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom 

dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,  

h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné 

záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,  

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov v určenej lehote,  

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym 

dokumentom v určenej lehote,  

k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok 

účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené 

požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky. 

24.10 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie 

hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií  

alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní, nemožno 

odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača; verejný obstarávateľ 

pred takýmto vylúčením poskytne uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných 

dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových 

konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže. 

24.11 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie 

podľa odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený 

verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné 

opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca 

alebo uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa 

akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a 

okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne 

technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo 

budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. 

24.12 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému 

obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie 

nápravy podľa bodu 24.11 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej 

republike. 

24.13 Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 24.11 druhej 

vety predložené uchádzačom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne 

okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje 

verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania. 

24.14 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu 

vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 
ČASŤ VI. 

DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk 

a odporúčaní na prijatie ponúk úspešných uchádzačov sú dôverné. Členovia komisie na 

vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa  nesmú počas 

prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-25
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alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym 

iným tretím osobám. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú 

ustanovenia § 22 zákona o verejnom obstarávaní. 

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené  

alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore 

so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

(napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

25.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá, a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len 

„zhotoviteľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zhotoviteľ prepojený 

alebo ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho 

dodávatelia (ďalej len „subdodávateľ“) vrátane ich zamestnancov, budú povinní 

dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia 

uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ od verejného obstarávateľa 

obdrží alebo zhotoviteľ či pridružený podnik, vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez 

predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 

25.4 Verejný obstarávateľ  neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky,  

ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo 

poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.     

 
ČASŤ VII. 

PRIJATIE PONUKY 

 

26. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

26.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je 

verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok 

účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača tak, 

aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 

účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ 

požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 

v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich 

podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. 

26.2 Verejný obstarávateľ po skončení postupu podľa bodu 26.1 a odoslaní všetkých 

oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov 

a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 

v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným 

uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. V oznámení uvedie 

identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

27. Uzavretie zmluvy  

27.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou                      

predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nesmie 

uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 



Zákazka: 

„Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie“ 
___________________________________________________________________________ 

16 

 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 

alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora. 

27.2  Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak,  

aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 

2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.  

27.3 Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve  

na poskytnutie riadnej súčinnosti: 

a) zmluvu v štyroch (4) rovnopisoch vrátane všetkých jej príloh, 

b) údaje o všetkých známych subdodávateľoch a ich podielu plnenia v rozsahu 

údajov uvedených v Prílohe č. 3 Zmluvy.  

UPOZORNENIE! 

V prípade, že uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

technickej a odbornej spôsobilosti podľa bodu D.2.1 až D.2.5 týchto súťažných 

podkladov treťou osobou, takáto osoba sa považuje za subdodávateľa, t. j. úspešný 

uchádzač v rámci súčinnosti uvedie údaje o tretích osobách do Prílohy č. 3 Zmluvy.  

c) originály/overené kópie dokumentov a dokladov preukazujúcich splnenie 

podmienok účasti, ktoré predložil  prostredníctvom systému EVO ako naskenované 

originály alebo ich úradne osvedčené kópie a súčasne nebol predložený jednotný 

európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

27.4  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu  alebo nie sú splnené povinnosti podľa 

bodu 27.2 a 27.3, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí 

odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

podľa bodu 27.2 a 27.3, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 

pracovných dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ 

môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, 

ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi 

riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 

pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 
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A.2 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 

1. Do hodnotenia ponúk budú zaradené iba ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení 

z verejného obstarávania. 

 

2. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré vyhovujú všetkým 

požiadavkám, podmienkam a špecifikáciám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk, 

prostredníctvom ktorej bolo verejné obstarávanie vyhlásené, v súťažných podkladoch  a 

iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 

ponúk.  

 

3. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ je platcom DPH kritériom na vyhodnotenie 

ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky1.  

 

4. Uchádzač musí ako návrh na plnenie kritérií predložiť Dotazník uchádzača a návrh na 

plnenie kritérií (príloha č. 1 týchto súťažných podkladov) a ocenený štruktúrovaný 

rozpočet (príloha č. 2 týchto súťažných podkladov). Ceny sa zaokruhľujú na dve 

desatinné miesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Metodické usmernenie č. 6872-5000/2018 
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B. OBCHODNÉ PODMIENKY  

 

Uchádzač v ponuke predloží návrh zmluvy s vyplnenými identifikačnými údajmi a ostatnými 

údajmi vyznačenými v zmluve (bez uvedenia cien). Návrh zmluvy musí byť podpísaný 

štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny dodávateľov alebo osobami 

oprávnenými konať za každého člena skupiny dodávateľov. 

 

Obchodné podmienky požadované zo strany verejného obstarávateľa nie je prípustné  

zo strany uchádzača meniť.  

 

V súlade s § 22 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude verejný obstarávateľ povinný 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých dokumentoch, ktoré uchádzač v súlade s citovaným 

ustanovení označí ako dôverné. 

  

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

 

Obchodné podmienky podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym 

dokumentom. 
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Návrh kúpnej zmluvy 

 

KÚPNA ZMLUVA č. ....... 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Zmluva) 

 

Kupujúci 

Obchodné meno: REVOL TT Consulting, s.r.o. 

Sídlo: Vlárska 28, 917 01 Trnava, Slovenská republika 

Zapísaný v OR OS:   Trnava 

Oddiel Sro 

Vložka č. 23893/T 

Štatutárny orgán:  Roman Vavro - konateľ 

IČO: 44 808 321 

DIČ: 2022832185 

IČ DPH:  SK2022832185 

(ďalej ako Kupujúci) 

 

a 

 

Predávajúci 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Zapísaný v OR OS:    

Oddiel  

Vložka č.  

Štatutárny orgán:   

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:   

(ďalej ako Predávajúci) 

 

Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako Zmluvné strany 

 

Preambula 

1. Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria 

súčasť projektu „Realizáciou výskumno-vývojových aktivít k inovačným opatreniam v 

spoločnosti REVOL TT Consulting s.r.o“, kód ITMS projektu: NFP313010R162, (ďalej len 

„Projekt“). 

Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Predávajúceho podľa 

tejto zmluvy budú financované v rámci Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej len 

NFP) z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu. Vzhľadom na charakter 

financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať 

postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzavretá jej podpisom a účinnosť tejto zmluvy 

a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v prípade (odkladacia podmienka), 

ak Kupujúci z tejto Zmluvy získa nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP), t.j. poskytovateľ 

pomoci podpíše s Kupujúcim podľa tejto zmluvy Zmluvu o poskytnutí NFP – dôjde k uzavretiu 

platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP. NFP sa bude skladať zo zdrojov EÚ a štátneho 

rozpočtu a bude realizovaný cez Operačný program Výskum a inovácie, pomocou Prioritnej 
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osi 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových 

a inovačných kapacít v priemysle a službách s kódom výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2.12 pre 

projekt „Realizáciou výskumno-vývojových aktivít k inovačným opatreniam v spoločnosti 

REVOL TT Consulting s.r.o.“, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a sprostredkovateľským orgánom Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky. V prípade, ak predmetný NFP Kupujúcemu nebude 

pridelený z akýchkoľvek dôvodov, táto Zmluva stráca platnosť a nenadobúda účinnosť a 

zmluvné strany nie sú jej obsahom viazané a nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové 

ani iné sankcie. 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie“, ktoré realizoval Kupujúci 

podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

elektronickým systémom EVO. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je dodanie vybavenia mikrobiologického laboratória vrátane 

špecializovaného laboratórneho nábytku (ďalej len Predmet kúpy). Predmet kúpy je podrobne 

špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

Čl. II 

Kúpna cena 
2.1. Kúpna cena za Predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. Kúpna cena je podrobne rozpísaná 

v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2.2. Kúpna cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov. 

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. zmluvy: 

 

Cena bez DPH:  ............................. (slovom: EUR) 

DPH 20%:  ............................. (slovom: EUR) 

Cena spolu s DPH: ............................. (slovom: EUR) 

  

Celková cena uvedená v odseku 2.3. tohto článku Zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých 

položiek uvedených v Štruktúrovanom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy.  

2.4. Predávajúci prehlasuje, že cena uvedená v odseku 2.3. je cenou konečnou bez akýchkoľvek 

ďalších nákladov. Taktiež zahŕňa aj náklady dodávky a inštalácie na mieste plnenia uvedené v 

odseku 3.3. 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Predmet kúpy uvedenú v odseku 2.3 tohto článku 

zmluvy je možné meniť iba v prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy, 

b) zmeny rozsahu dodania Predmetu kúpy, 

c) iné skutočnosti odôvodňujúce zmenu zmluvy. 

2.6. Ak je Predávajúci osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za 

Predmet kúpy bez DPH podľa odseku 2.3.1. tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej 

hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 

v deň vzniku daňovej povinnosti a Kupujúci sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že pokiaľ Predávajúci v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 
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2.3.1. tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty a cena je v takomto prípade 

považovaná za cenu konečnú vrátane DPH. 

 

Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

3.1. Termín dodania Predmetu kúpy je do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.     

3.2.  Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný 

a neprekročiteľný  s výnimkou zásahov spôsobených vis maior. 

3.3. Predávajúci dodá Predmet kúpy do prevádzky Kupujúceho: Vlárska 28, 917 01 Trnava, 

Slovenská republika (ďalej len miesto dodania). 

3.4. Dodávku Predávajúci oznámi Kupujúcemu písomne minimálne 5 kalendárnych dní pred 

realizáciou dodávky. 

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym dodaním Predmetu kúpy sa rozumie jeho riadne a 

včasné odovzdanie Kupujúcemu, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu 

kúpy a podpísaný zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví tejto Zmluvy. 

3.6. V prípade, že Predávajúci dodá Predmet kúpy po častiach, o každom prevzatí bude spísaný 

samostatný protokol, ktorý bude podkladom k čiastkovej fakturácii od Predávajúceho. 

 

Čl. IV 

Platobné a fakturačné podmienky 

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe 

riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy a podľa Čl. III, bodov 3.5. a 3.6 

tejto zmluvy. 

4.2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu Predávajúcemu na základe vystavených faktúr, vystavené 

Predávajúcim po dodaní časti alebo celého Predmetu kúpy. 

4.3. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Lehota splatnosti však 

neuplynie skôr, ako 7 ( sedem ) dní od pripísania peňažných prostriedkov z NFP určených na 

úradu faktúry na účet Kupujúceho.  

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná 

čiastka odpíše z účtu Kupujúceho.  

4.5. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. Dôvod vrátenia je Kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 

doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 60 dňová 

lehota splatnosti. 

 

Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 

5.1. Neuhradením faktúry v lehote splatnosti vzniká Kupujúcemu povinnosť zaplatiť úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5.2. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Predmetu kúpy riadne a včas má Kupujúci 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny, a to v prípade, ak je Predávajúci 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku II ods. 2.3.3. 

tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania.  

5.3. Ak došlo k omeškaniu Predávajúceho s dodaním Predmetu kúpi z dôvodu pôsobenia vyššej 

moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), Kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči 

Predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci. Kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v 

prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Kupujúceho ( § 370 Obchodného 

zákonníka). 
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5.4. V prípade nesplnenia povinnosti Predávajúceho podľa článku X. ods. 10.3 tejto zmluvy má 

Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto Eur) za každý neoznámený 

zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Kupujúcemu v tejto súvislosti vznikne. 

5.5. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 20 dní odo dňa porušenia povinnosti, ktoré zakladá 

nárok na zmluvnú pokutu 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Predmete  kúpy na  Kupujúceho 

odovzdaním Predmetu  kúpy v mieste dodania. 

6.2. Predávajúci predloží pri dodávke doklad preukazujúci technické vlastnosti dodávaného 

tovaru. 

6.3. Predávajúci ručí za to, že Predmet kúpy spĺňa všetky technické vlastnosti uvedené v 

technickej špecifikácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

6.4. Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy Kupujúcemu podľa technickej 

špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a v  stave spôsobilom na riadne užívanie, 

v čo najlepšej kvalite, v požadovanom zložení, v súlade s príslušnými normami a v súlade 

so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní.  

6.5. Predávajúci predáva Predmet kúpy bez záložného práva ako aj iných práv 

zodpovedajúcim právam tretích osôb k cudzej veci. 

6.6. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v  tejto Zmluve spôsobom 

uvedeným v tejto Zmluve.  

6.7. Predávajúci vyhlasuje a ručí za to, že Predmet kúpy je nový a nepoužívaný.  

6.8. Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy Kupujúcemu spolu s: 

a) návodom na obsluhu, 

b)potvrdením o zhode 

c) certifikáty   

d) technickú dokumentáciu. 

 

Čl. VII 

Prevod práv 

7.1. Okamihom dodania Predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je dodanie a prevzatie 

Predmetu kúpy Kupujúcemu. 

7.2. Okamihom dodania prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho vlastnícke právo k 

Predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na dodanom Predmete kúpy. 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady a náhrada škody  

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 

a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu 

alebo schopnosť jeho využitia. 

8.2. Predávajúci poskytuje záruku k Predmetu kúpy Kupujúcemu v dĺžke trvania 24 

mesiacov odo dňa dodania Predmetu  kúpy. 

8.3. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 

 

8.4. Ak sa ukáže, že vada Predmetu kúpy je neodstrániteľná, zaväzuje sa Predávajúci dodať 

náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného 

a podpísaného zmluvnými stranami. 
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8.5. Ak Predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, Kupujúcemu vzniká nárok na náhradu 

škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  

Čl. IX 

Zánik zmluvy 

9.1. Ak Predávajúci poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, Kupujúci môže od zmluvy 

odstúpiť. 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých 

dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité 

odstúpenie od zmluvy. 

9.4. Kupujúci môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej 

zmluvy a ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie. 

9.5. V prípade neschválenia NFP, resp. postupu verejného obstarávania, je verejný obstarávateľ 

ako kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom Zmluvné strany nie sú viac 

viazané jej ustanoveniami a nie sú oprávnené si voči sebe v súvislosti so zánikom tejto zmluvy 

uplatňovať žiadne nároky. 

9.6. Kupujúci ako verejný obstarávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia iného 

dôvodu ak ešte nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, a výsledky administratívnej 

finančnej kontroly VO, ktorou Sprostredkovateľský orgán neschváli predmetné VO zo strany 

Sprostredkovateľského orgánu, pričom Zmluvné strany nie sú viac viazané Zmluvou 

ustanoveniami a nie sú oprávnené si voči sebe v súvislosti so zánikom tejto zmluvy uplatňovať 

žiadne nároky. 

9.7. Kupujúci ako verejný obstarávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia iného 

dôvodu ak výsledky administratívnej finančnej kontroly VO zo strany Sprostredkovateľského 

orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania alebo iných 

postupov, pričom Zmluvné strany nie sú viac viazané ustanoveniami Zmluvy a nie sú 

oprávnené si voči sebe v súvislosti so zánikom tejto zmluvy uplatňovať žiadne nároky. 

9.8. Túto zmluvu je možné vypovedať Kupujúci písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu 

s výpovednou dobou 2 týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim  

po dni doručenia výpovede Predávajúcemu.  

9.9. Odstúpenie od zmluvy a/alebo výpoveď sa považuje za doručenú prvým pracovným dňom 

nasledujúcim po dni jej odoslania na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v záhlaví zmluvy 

alebo písomne neskôr oznámenú. 

 

Čl. X 

Subdodávatelia 
10.1. Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý Subdodávateľ musí 

spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 

subdodávateľ plniť.  

10.2. Predávajúci v Prílohe č. 3 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

10.3. V prípade zmeny  subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim 

je povinný Predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
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Subdodávateľa nastať oznámiť Kupujúcemu zmenu  subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť 

min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, 

ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

10.4. Ak sa počas plnenia Predmetu kúpy zmení subdodávateľ aj ten musí  spĺňať podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

10.5. V prípade zmeny subdodávateľa, ak  tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora 

zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.   

 

Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané zmluvnými stranami. 

11.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že 

nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

11.4. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu /overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 

11.4.1. Poskytovateľ NFP  a ním poverené osoby, 

11.4.2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

11.4.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

11.4.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

11.4.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

11.4.6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v odseku 11.4.1. až 11.4.4. v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

11.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane po 3 rovnopisy. 

11.6.  Neoddeliteľnú časť tejto Kúpnej zmluvy tvorí:  

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia (podľa predloženej ponuky úspešného uchádzača) 

Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet (cenová ponuka) 

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. 

 

Predávajúci              Kupujúci  

 

V .............................dňa .........................   V Trnave, dňa .................. 

 

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

                 REVOL TT Consulting, s.r.o. 

Roman Vavro - konateľ 
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Príloha č. 3 k zmluve 

 

 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK  

 

 

p.č. Subdodávateľ  Údaje o osobe 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa 2 

Predmet subdodávky % podiel 

subdodávok 

1. 
 

 

   

2. 
 

 

   

3. 
 

 

   

..... 
    

 

 

 

 

V .................................. dňa .................2018 

 

 

 

                                       

 

                                                                          meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 
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C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Celok obsahuje základné položky pre vybavenie mikrobiologického laboratória vrátane 

špecializovaného laboratórneho nábytku. Medzi dodávané položký patrí napr. autokláv, 

inkubátor, termostat, vortex, chladničku, analytické váhy, sušiareň a podobne. Základne 

vybavenie laboratória slúži na základné mikrobiologické analýzy a výskum. 

 

1. Horizontálny autokláv – 1 ks  

 Stolný laboratórny autokláv s bočným plnením 

 Vysoko kvalitný nerez AISI 316Ti 

 Integrovaný generátor pary 

 Mikroprocesorové ovládanie 

 Dotykové zamykanie a otváranie veka 

 Minimálne 20 programov s možnosťou vlastného programovania 

 Špeciálny program pre sterilizáciu odpadu 

 Otváranie autoklávu až po dosiahnutí 80°C 

 Bezpákové elektronické otváranie a zatváranie dverí autoklávu 

 LCD panel pre zobrazenie fáz sterilizácie, tlaku, teploty , času a chybových hlásení 

 Max. teplota 140°C/4 bary 

 Max. tlak 4bar 

 Elektronický senzor tlaku 

 Tepelný senzor 

 Rýchle chladenie 

 Objem: min. 40 l 

 Interná pamäť pre minimálne 400 posledných cyklov 

 Pt100, demi patróna konduktometer 

 Programované otváranie dverí 

 Programy pre sterilizáciu médií, špičiek, laboratórneho oblečenia a pod. 

 Rozmery: šírka alebo hĺbka max. do 83 cm 

 

2. Chladený inkubátor s nastavením teplotných profilov – 1 ks 

 Chladený termostat s plnými dverami+vnútorné presklené dvere 

 objem minimálne 100L 

 rozsah teplot do +5°C do +40°C 

 police (maximálne 4) 

 

3. Termostat  – 2 ks  

 Termostat s plnými dvermi s nútenou cirkuláciou vzduchu + vnútorné presklené dvere 

 oplášťovanie z plechu 

 objem komory max. 80l 

 rozsah teploty +3stupne Celzia do +40 stupňov Celzia 

 presnosť regulácie teplôt 0,1 stupňa Celzia 

 stabilita teploty 0,1 stupňa Celzia 

 homogenita teploty pri 37 stupňov Celzia +/- 0,3 stupňa Celzia 

 minimálne 4 police 

 alarm pri prekročení teploty 

 tri nastaviteľné segmenty 

 LED osvetlenie vnútorné 
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 LCD display alebo ekvivalent 

 komunikácia s PC cez kábel RS232 

 cena vrátane zaškolenia a inštalácie 

 

4. Laminárny box s príslušenstvom – 1 ks  

 Laminárny box s príslušenstvom pre stanovenie mikrobiologických ukazovateľov vo 

vzorkách pôd a bakteriálnych inokulačných suspenziách 

 Pracovná plocha so zaoblenými rohmi, nedelená vyrobená z nerezu so šírkou min. 1,2 

m 

 Vertikálne laminárne prúdenie vo vnútri boxu s rýchlosťou min. 0,45 m/s 

 Čistota vzduchu podľa ISO 14644,1: Trieda 3 

 Osadenie ULPA filtrami s účinnosťou pre častice 0,3µm: min. 99,999 %. 

 Kompenzácia zanesenia filtrov zvýšením výkonu ventilátora.  

 Nízka spotreba elektrickej energie pri riadnej prevádzke max. 340 W.  

 Hlučnosť pri riadnej prevádzke: max. 53 dBA 

 Predfilter zachytávajúci väčšie častice pre ochranu a predlženie životnosti hlavného 

filtra. 

 Vonkajší antimikrobiálny náter všetkých farbených povrchov pre minimalizáciu rizika 

kontaminácie 

 Požadované príslušenstvo: minimálne 2 integrované el. zásuvky, biele osvetlenie 

pracovnej plochy, programovateľná UV lampa mimo zorného poľa, polykarbonátový 

kryt zamedzujúci uniku ozónu počas UV sterilizácie, automatické ovládanie predného 

panelu, podstavec pod box, ventil pre vákuum, ventil pre pripojenie plynu, plynová 

bomba, automatický plynový kahan s rádiovým ovládaním pomocou nožného 

pedálu s možnosťou nastavenia intenzity a veľkosti plameňa;  

 rozmery: šírka alebo hĺbka do 83 cm 

 

5. Vortex – 1 ks  

 Vortex na miešanie skúmaviek rôznych objemov v rozsahu 0,2 až 15 ml 

 s nastaviteľnými otáčkami v rozsahu min. 500 za min. a max. 3000 za min. 

 možnosť impulznej aj nepretržitej prevádzky 

 

6. Chladnička – 1 ks  

 objem min. 250 litrov 

 antibakteriálna ochrana 

 vrátane recyklačného poplatku 

 

7. ELISA READER pre Biolog – 1 ks  

 zariadenie na hodnotenie absorbancie v Biolog platničkách  

 rozsahu vlnových dĺžok 590 – 600 nm 

 extra filtre: 590nm Filter for ELx800, alebo 600nm Filter for ELx800 

 

8. Orbitálna trepačka – 1 ks   

 Veľká programovateľná trepačka 

 Nastavenie otáčok a času 

 Tri druhy trepacích pohybov-orbitály, reciproký, vibračný 

 Rýchlosť: 20-250 rpm (po 5 rpm) 

 Nastaviteľný čas: 1min.-96 hod. 



Zákazka: 

„Mikrobiogické laboratórium - laboratórne vybavenie“ 
___________________________________________________________________________ 

28 

 

 Orbitálna odchýlka: 20 mm 

 Max. záťaž: 8 kg 

 platforma s úchytkami pre fľaše 6 x  250 mL 

 príslušenstvo: platforma na uloženie materiálu s rozmermi minimálne 

 300x400x100mm 

 

9. Analytické váhy – 1 ks  

 Rozlíšenie: min. 0,1 mg 

 Max. zaťaženie: 220 g 

 Veľkosť misky: min. 85 mm Ø 

 čitateľnosť min. 0,0001g 

 Linearita plus/mínus 0,0002g 

 stabilizačný čas do 4sec 

 LCD display 

 Rozhranie RS232 

 

10. Sušiareň – 1 ks   

 pracovná teplota 60stupňov Celzia do 230 stupňov Celzia 

 nastaviteľná ventilácia 

 hydraulicka mechanická kontrola 

 hydromechanický termostat 

 nastaviteľný čas minimálne do 120min 

 objem min. 30 litrov 

 dve vnútorné police 

 

11. pH/mV/°C meter  – 1 ks 

 ľahko ovládateľný pH meter 

 meranie pH, vodivosti a teploty 

 pH: -2,000…..+19,999 

 mV: +/- 1200,0  /   +/- 1999 

 3 bodova kalibracia 

 BNC konektor 

 vrátane pH elektordu, stojana a adaptéra 

 

12. Teplovzdušný sterilizátor – 1 ks  

 Objem komory min. 60 litrov 

 Rozsah teplôt od +10 °C nad okolitú teplotu až do 250 °C 

 Mikroprocesorové riadenie 

 

13. Destilátor – 1 ks 

 destilátor s osmotickým filtrom na výrobu kvalitnej demineralizovanej vody vrátane 

zásobník a tlakového čerpadla s vlasným zdrojom 

 výkon min. 5 litrov/hod. 

 mechanická filtrácia 

 uhlíková filtrácia 

 demineralizácia - reverzná osmóza 

 dočistenie iontmeničovou vložkou 

 UV lampa 
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14. "BIOLOG" súprava – 1 ks 

mikrotitračné platničky na metabolický fingerprinting pôdnych mikroorganizmov  

 platničky GP, príp. GEN 180 kusov 

 platničky GEN 180 kusov 

 platničky GN, príp. GEN 180 kusov 

  

 

15. Pracovný laboratórny stôl mokrý jednostranný – 1 ks  

 rozmery 3000mm x 750mm x 900mm 

 norma EN 13150, EN 610190 

 1ks keramická výlevka 

 1ks nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyexterovou 

povrchovou úpravou 

 1ks pracovná doska TrespaTopLab Plus 16mm 

 4ks elektrická zásuvka 

 2ks spojovacia polica 

 1ks polypropylénová odtoková vanička 

 2ks protipachový úzáver 

 1ks vývod plynu nekorozívnou armatúrou z mosadze 

 

16. Skriňa laboratórna šatníková s úložným priestorom – 1 ks  

 min.1ks dvierok s uzamykaním 

 2ks kľúč 

 2ks kovové úchytky 

 1ks pevne uložená polica 

 1ks vešiaková tyč 

 v 1/3 šírky skrine je policová časť 

 rozmery 1200 x 550 x 2020 mm (±5% pre každý rozmer) 

 

17. Skriňa laboratórna nástenná presklená – 1 ks  

 min.1ks dvierok s uzamykaním 

 2ks kľúč 

 2ks kovové úchytky 

 1ks výškovo polohovateľná polica 

 EN 14727, EN 14506 

 rozmery 1200 x 320 x 480 mm (±5% pre každý rozmer) 

 

18. Skrinka laboratórna 4-zásuvková – 1 ks  

 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním 

 2ks kľúč 

 nožičky s nastavením výšky 

 kovový koľajničkový posun zásuvky 

 zásuvky so systémom dovierania 

 nosnosť minimálne 35kg 

 rozmery 600 x 530 x 860 mm (±5% pre každý rozmer) 

 

19. Pracovný stôl - váhový štandard – 1 ks  
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 1ks pracovná doska v prevedení postforming hrúbky 39mm so zaoblenou prednou 

hranou 

 1ks masívny váhový blok 400 x 400mm z prírodného lešteného kameňa 

 1ks stabiliácia konštrukcie voči vibráciám 

 štandardné rozmery 1200 x 800 x 800 mm (±5% pre každý rozmer) 

 EN 13150 

 

Verejný obstarávateľ požaduje od každého uchádzača, aby vo svojej ponuke predložil opisy 

(názov, výrobca, model, technické a kvalitatívne parametre,...), prípadne, ak má uchádzač k 

dispozícii, fotografie (prospekty, obrázky) ponúkaných tovarov. 

 

Uchádzač základné parametre uvedie aj v prílohe č.2 týchto súťažných podkladov. 

 

Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalenty požadovaných tovarov pokiaľ budú spĺňať 

minimálne požiadavky verejného obstarávateľa. 
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D. PODMIENKY ÚČASTI 

 

D.1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu  

do živnostenských alebo obchodných registrov 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré preukazuje uchádzač v 

zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

 

Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. 

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 

účinnom do 17.4.2016 je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných 

skutočností. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 

niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 

miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, 

môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou 

odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne 

predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. 

Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym 

dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a 

spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je súčasťou 

súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla 

UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument 

podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

 

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len 

vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  

 

Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené 

podmienky účasti vyplývajú priamo z § 114 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti 

Podmienky účasti boli stanovené v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
D.2 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 

Uchádzač musí preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť predložením 

dokladov/dokumentov podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

D.2.1 Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložiť:  
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a) Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce tri 

roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 

odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa zákona.  

b) Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo 

podobného charakteru podľa písm. a) bodu D.2.1 musí byť v celkovej súhrnnej hodnote 

min. 90 000,00 EUR s DPH.  

 

Zdôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona 

Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona zadefinoval striktne 

vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi 

kvalifikovanými dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu 

overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu 

zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať. 

 

D.2.3 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. 

V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať,  

že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva  

na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej 

vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou,  

ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť  

alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne 

svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 

použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať 

splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky 

alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o 

požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 

skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity 

inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity 

vyžadujú.  
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E. POKYNY NA VYPĹŇANIE JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU3 

 

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona  

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

neskorších predpisov dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť 

doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom  

alebo obstarávateľom. 

 

Uchádzač vo formulári JED vyplní nasledovné časti: 

a) časť I, 

b) časť II – A, B, C 

c) časť III – A, B, C a D 

d) časť IV – oddiel „α“: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti* 

e) časť VI 

Bližšie informácie a pokyny k vypĺňaniu Jednotného európskeho dokumentu: 

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 

 

*Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt je v rámci časti IV Jednotného 

európskeho dokumentu „Podmienky účasti“ oprávnený vyplniť len oddiel „α“. 

 

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje 

a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží len 

jeden JED. 

 

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý využíva zdroje 

a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED 

za svoju osobu a za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie 

splnenia podmienok účasti (JED za inú osobu obsahuje identifikáciu hospodárskeho subjektu 

(inej osoby) Časť II. oddiel A, B a Informácie o hospodárskom subjekte potrebné na vyhodnotenie 

splnenia podmienok účasti a potvrdenie neexistencie dôvodov na vylúčenie - Časť III. (tak, ako je 

to uvedené vo vzore samotného formulára JED-u v Časti II. Oddiel C.). V časti IV. sa vyplnia 

informácie týkajúce sa skutočností, na preukázanie ktorých poskytuje iná osoba svoje zdroje alebo 

kapacity.). 

 

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, vyplní a predkladá samostatný JED za každého 

člena skupiny dodávateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. ZOZNAM PRÍLOH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
Príloha č. 1 – Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet 

Príloha č. 3 – Jednotný európsky dokument 

                                                 
3 Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 (vydaným na 

základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ). 

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html

