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„ Hydraulický lis“

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Názov:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:

Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Ing. Miroslav Útly, Ing. Alžbeta Podobová
45744823
2024175340
SK2024175340
alzbeta.podobova@vvca.eu

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru

„HYDRAULICKÝ LIS“
(názov verejnej zákazky)

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.08.2016

.....................……………….........
Ing. Alžbeta Podobová

Zákazka je zadávaná v rámci prípravy projektu: Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých
technológií tvárnenia a obrábania – AFMaTeC
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Projekt je spolufinancovaný:

NFP z Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Riadiaci orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

Sprostredkovateľský orgán:

Výskumná agentúra

Kód výzvy:

OPVaI – VA/DP/2016/1.2.1-02

Operačný program:

Výskum a inovácie

Prioritná os:

Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Vyhlasovateľ výzvy:

Výskumná agentúra

Adresa vyhlasovateľa výzvy:

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie

1.
1.1

Úvodné ustanovenia:
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE
Sídlo:
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Kontaktná adresa:
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Štatutárny orgán:
Ing. Miroslav Útly, Ing. Alžbeta Podobová
IČO:
45744823
DIČ:
2024175340
IČ DPH:
SK2024175340
Číslo telefónu:
+421908755161
Email:
alzbeta.podobova@vvca.eu
Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE, združenie právnických osôb, je v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) osobou podľa § 8 ods.1

1.2

Kontaktné miesto pre doručovanie korešpondencie ako aj pre predkladanie ponúk:
Adresa: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Miestnosť: Kancelária združenia

1.3

Kontaktné osoby
Pavol Šipoš, tel.: +421 238105438
e-mail: info@profitender.sk

1.4

Definície pojmov
V prípade, ak sa v týchto podkladoch používa pojem „verejný obstarávateľ“ alebo „osoba podľa
§ 8 zákona o verejnom obstarávaní“ rozumie sa ním: Výskumno – vývojove centrum
AUTOMOTIVE, združenie právnických osôb, ktoré vykonáva proces verejného obstarávania
zákazky podľa zákona o VO.
V prípade, ak sa v týchto podkladoch používa pojem „Podzhotoviteľ“ tak platí, že je to
synonymum pre pojem „subdodávateľ“. Informácie o využívaní subdodávateľov sú uvedené
najmä v bode 29 tejto časti súťažných podkladov a v návrhu zmluvy o dielo.

2.
2.1

Predmet obstarávania
Predmetom zákazky je nákup stroja – hydraulického lisu
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený najmä v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Kód predmetu zákazky z CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42636100 – 4 Hydraulické lisy
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2.2

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 Opis predmetu obstarávania

2.3

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 488 500 EUR
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
tejto zákazky určená verejným obstarávateľom (ku ktorej sa pripočíta DPH), môže verejný
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

2.4

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky tvorí jeden logický celok a jeho rozdelenie na časti nie je reálne.

3.

Variantné riešenie
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak uchádzač v rámci ponuky predloží
aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnocovania.

4.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný zo schváleného a prideleného nenávratného finančného
príspevku (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Operačného programu:
Výskum a inovácie, Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ: Zvýšenie
súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
a z vlastných zdrojov osoby podľa § 8 zákona o VO.
Lehota splatnosti faktúr bude 60 dní od doručenia a zaevidovania v podateľni objednávateľa
(osoby podľa §8 zákona o VO) v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V
prípade, že objednávateľ v priebehu predbežnej finančnej kontroly (vecná kontrola) alebo
kontrolór Riadiaceho orgánu pre operačný program: Výskum a inovácie zistí, že faktúra má vecné
a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené
v zmluve uzavretej s úspešným uchádzačom, osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní ju
vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry alebo iného
požadovaného účtovného alebo podporného dokumentu osobe podľa § 8 zákona o verejnom
obstarávaní/kupujúcemu.

5.
5.1

5.2

6.
6.1

Zmluva
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorej návrh je uvedený v časti B.3 súťažných podkladov.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí
časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B1 Opis predmetu zákazky a B.2
Spôsob určenia ceny.
Miesto a termín dodania predmetu obstarávania
Miesto dodania predmetu obstarávania:
Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
NUTS kód: SK022 – Trenčiansky kraj
Termín dodania predmetu obstarávania: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy
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7.
7.1

Oprávnený uchádzač – skupina dodávateľov
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou
vystupujúcou voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo ako skupina fyzických
osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Ak ponuku
predloží skupina dodávateľov podľa § 37 ods. 1 zákona o VO a jej ponuka bude prijatá, verejný
obstarávateľ nebude vyžadovať od tejto skupiny aby vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2
zákona o VO. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

7.2

V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina dodávateľov
predloží
ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude
podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia
(splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ
komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto
verejného obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať
písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný obstarávateľ bude teda
komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto
vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.

7.3

V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy, ktorý
bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom
každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú
uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny
treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude
podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál
alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plná moc vzťahuje aj na
podpis zmluvy s verejným obstarávateľom.

8.
8.1

Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, stanovenej v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, do 31.3.2017. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou
ponukou.
V prípade, ak bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, alebo ak
poskytovateľ NFP neoverí dokumentáciu o tomto verejnom obstarávaní v lehote do 30 dní odo
dňa, kedy mu bola predložená na overenie, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť
lehotu viazanosti ponúk a prijať (uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
Uchádzači sú v týchto prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty
viazanosti.

8.2

9.
9.1

9.2

Náklady na ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného, alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk, alebo zruší postup zadávania nadlimitnej
zákazky.
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 ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 9. uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom
obstarávaní.
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9.3

Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru pri tomto zadávaní nadlimitnej zákazky, nevytvára
nárok na uplatnenie náhrady škody.

10.
10.1
10.2

Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ZVO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa.
Časť II.
Komunikácia a vysvetlenie

11.

11.1

11.2

11.3

11.4

12.
12.1

12.2

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi
V zmysle § 187 ods. 8 zákona o VO určuje verejný obstarávateľ pravidlá pre komunikáciu
nasledovne:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude
po celú dobu verejného obstarávania uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, faxom, elektronicky, alebo ich kombináciou.
Kontakty: Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad
Váhom
Kontaktná osoba: Pavol Šipoš, tel.: +421 238105438, e-mail: info@profitender.sk
Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač v podaniach uvedie
nasledovné údaje:
- obchodné meno
- sídlo/miesto podnikania
- identifikačné číslo
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)
- meno a priezvisko kontaktnej osoby
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby
- telefónne číslo kontaktnej osoby
Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný
obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile: http://www.uvo.gov.sk/profily//profil/pdetail/17912/.
Pre účely tohto verejného obstarávania sa na moment doručenia písomností (okrem písomností
doručovaných elektronicky) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom
použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného
predpisu o správnom konaní (§ 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
Vysvetľovanie súťažných podkladov
V prípade potreby objasnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania alebo v prípade potreby vysvetlenia podmienok, technických špecifikácií alebo iných
nejasností v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/ uchádzačov
požiadať o ich vysvetlenie tak ako je to uvedené v bode 12.
Poskytovanie vysvetlení, v súlade s § 48 zákona o VO, a iné dorozumievanie (ďalej len
„informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, sa bude
uskutočňovať podľa bodu 11.
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Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky
a na preukázanie splnenia podmienok účasti predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu
verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr však
6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca
požiada dostatočne vopred. Za dostatočne vopred doručenú požiadavku o vysvetlenie bude
verejný obstarávateľ považovať požiadavku doručenú najneskôr 7 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ môže v rámci vysvetľovania súťažných podkladov doplniť informácie
uvedené v súťažných podkladoch, túto zmenu oznámi súčasne všetkým známym záujemcom
najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak
- vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 12.3 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané
dostatočne vopred alebo
- v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok
účasti vykoná podstatnú zmenu
Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je
z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nie je
povinná predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadka nie je potrebná.
Časť III.

Príprava ponuky
14
14.1

14.2

14.3

14.4

Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom, tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný, alebo perom s nezmazateľným
atramentom a pod. Uchádzač je povinný vyhotoviť ponuku tak, aby obsahovala osobitne
oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú
slovom „Ostatné“. Dokumenty v jednotlivých častiach ponuky odporúča verejný obstarávateľ
spojiť do jedného zväzku.
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie v listinnej podobe, pokiaľ nie je určené inak.
Ponuka predložená v listinnej podobe musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v
záväzkových vzťahoch.
Ak ponuka bude predložená skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje od tejto
skupiny dodávateľov, aby predložená ponuka bola podpísaná štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom každého člena skupiny, ktorý je oprávnený
konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch. Predložená ponuka môže byť podpísaná
splnomocneným zástupcom skupiny dodávateľov, ktorý je splnomocnený konať v mene skupiny
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dodávateľov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo
úradne overenej fotokópii splnomocnenie od štatutárnych orgánov ostatných členov skupiny
dodávateľov, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
15.
15.1

15.3

Jazyk ponuky
Celá ponuka a tiež ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom (slovenskom) jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho (slovenského) jazyka.

16.
16.1

Zábezpeka
Zabezpeka ponuky sa nepožaduje.

15.2

17.
17.1

Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom bude v uzavretej obálke (uzavretom neprehľadnom obale),
ktorá bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií
na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky
označenú slovom „Ostatné“.
17.1.1 Časť ponuky označená ako „Ostatné“ bude obsahovať:
- doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, prostredníctvom ktorých
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požadovaných v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
- doklady a dokumenty, ktorými uchádzač opíše a preukáže splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto SP, čiže presné
určenie a opis uchádzačom ponúkaného predmetu zákazky - tovaru,
- návrh zmluvy v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač do návrhu zmluvy
neuvedie ceny. Ako cena uchádzača v návrhu zmluvy bude považovaná cena v súlade s návrhom
na plnenie kritéria, ktorý bude predložený v časti ponuky označenej ako „Kritériá“. Súčasťou
návrhu zmluvy musia byť aj relevantné prílohy zmluvy (teda také prílohy, ktoré je možné
predložiť v lehote na predkladanie ponúk),
- v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať mene všetkých ostatných členov skupiny,
podpísanú všetkými členmi skupiny osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého
člena skupiny.
17.1.2 Časť ponuky označená ako „Kritéria“ bude obsahovať:
- návrh uchádzača na plnenie kritérií (Cenová ponuka), vypracovaný podľa časti A3 Kritéria na
hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, resp. v prípade skupiny
dodávateľov podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými
konať v danej veci za každého člena skupiny.
- návrh zmluvy v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač do návrhu zmluvy
uvedie ceny. Súčasťou návrhu zmluvy musia byť aj relevantné prílohy zmluvy (teda také prílohy,
ktoré je možné predložiť v lehote na predkladanie ponúk).
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17.1.3 Z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti ponuky a bezproblémovej komunikácie verejný
obstarávateľ odporúča predložiť aj:
Pre časť ponuky označenej ako „OSTATNÉ“:
- obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis
dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
- identifikačné údaje uchádzača obsahujúce obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo
miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného
ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, e-mail.
Pre časť ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“:
- kompletnú ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf
18.
18.1

Mena a ceny uvádzané v ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena
maximálna. Cena bude navrhnutá v mene EUR.
18.2 Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
18.2.1 Celková zmluvná cena v EUR bez DPH
18.2.2 Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR
18.2.3 Celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
18.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo Vyhlásení uvedenom v Prílohe týchto súťažných
podkladov (Návrh uchádzača na plnenie kritérií).
18.4 Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len zmenu sadzby
DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.
18.5 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vynaložené v súvislosti
s dodaním tovaru.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
19.
19.1

19.2

19.3

19.4

Označenie a predloženie ponuky
Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy
uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi
Slovenskej republiky a acquis communautaire, v ktorej bude obsiahnutý záväzok, že všetci
členovia skupiny dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi a tretím osobám z právnych
vzťahov vzniknutých v súvislosti s verejným obstarávaním na daný predmet zákazky zaviazaní
spoločne a nerozdielne, a to po celú dobu plnenia predmetu zákazky.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného neprehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený,
prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa
bodu 19.4 týchto súťažných podkladov.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné:
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19.4.1 adresu verejného obstarávateľa,
19.4.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača),
19.4.3 označenie „Verejná súťaž – neotvárať!“
19.4.4 označenie heslom verejnej súťaže: „Hydraulický lis“.
19.5 Ak obal ponuky nebude riadne uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.
19.6 Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa v
mieste a v termíne určenom na predkladanie ponúk podľa bodu 20. tejto časti týchto súťažných
podkladov.
19.7 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je
rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 20.1 tejto časti týchto
súťažných podkladov.
19.8 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
20.
20.1

20.2
20.3

21.
21.1
21.2

Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť:
Pri osobnom doručení uchádzač doručí ponuku na adresu:
Názov organizácie: Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE
Sídlo organizácie:
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Miestnosť:
kancelária združenia
V pracovných dňoch: pondelok až piatok
V pracovnom čase: od 9,00 – 15,00 hod.
Pri doručení poštou alebo iným doručovateľom uchádzač doručí ponuku na adresu:
Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.09.2016 o 10.00 hod.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2 bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 týchto súťažných podkladov.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej alebo obdobnej zásielky alebo
doručenej 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 na adresu podľa
bodu 20.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

22.
22.1
22.2

Otváranie ponúk
Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ v súlade s § 52 a § 54 ZVO.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 26.09. 2016 o 11:00 hod. na adrese: Výskumno – vývojové
centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Otváranie tejto časti ponúk (konkrétne časti ponúk označenej ako „Ostatné“) je neverejné.
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Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí
ponuku a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako
"Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení
časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo
vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej
súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk
uchádzačov.
22.3 Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku:
22.3.1 Informáciu o tom, že boli zo súťaže vylúčení (alebo, že bola vylúčená ich ponuka), alebo
22.3.2 Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označenej ako „Kritériá“.
22.4 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli
vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, musí
byť aspoň päť pracovných dní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej
ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a
ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa
nezverejňujú.
Otváranie ponúk - časť „Kritériá“ je neverejné. Údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a
neposiala uchádzačom ani zápisnicu o otvárania ponúk.
23.
23.1
23.2

Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti
Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy
uvedené v § 40 zákona o VO a § 152 ods. 4 zákona o VO.
V zmysle § 152 ods. (5) zákona o VO je verejný obstarávateľ, bez ohľadu na § 152 ods.4 zákona
o VO, oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) zákona
o VO.

24.
24.1
24.2

Vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53 zákona o VO.
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na
hodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spôsobom
určeným v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk.

25.
25.1

Elektronická aukcia
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní použije elektronickú aukciu podľa § 54 zákona
č. 343/2015 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.
Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena
za celý predmetu zákazky. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať ceny bez DPH.
Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie
v stanovených položkách. Pre účely automatického zostavenia poradia ponúk v elektronickej
aukcii budú ceny jednotlivých položiek automaticky sčítané do celkovej ceny.

25.2
25.3
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25.4
25.5

25.6
25.7

25.8

25.9
25.10

25.11

25.12

25.13

25.14
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V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom
upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov.
V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení
ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia
celková cena za celý predmetu zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý
predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku
a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie
podľa serverového času.
Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 60 minút (slovom: šesťdesiat minút),
pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.
Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j. časový limit,
ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným
koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky
do skončenia elektronickej aukcie.
Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov
k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto
skutočnosti aukcia predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek
z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času
zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas lehoty predĺženia nedôjde
u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho poslednej, aukcia bude
automaticky ukončená.
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači,
ktorých ponuky neboli vylúčené.
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní zadá
do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných
ponukách. Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií
www.aukciaas.sk administrátorom.
Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú
musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu
v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná
výzva na účasť v elektronickej aukcii.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy
na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na
internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí
prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred
jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku
elektronickej aukcie.
Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia
elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej
aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického
pripojenia.
Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na
adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači
podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie
aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.

Strana | 13

VVCA

„ Hydraulický lis“

25.15 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického
pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom odporúčame
skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú
požadované technické podmienky:
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x, Opera
10.x, Chrome 7.x a vyššie,
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie
so serverom,
- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentmi.
25.16 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného
výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si osoba podľa § 8
zákona o verejnom obstarávaní 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.“
Časť VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
26.
26.1
26.2

27.
27.1

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní bude po vyhodnotení ponúk postupovať podľa
§ 55 zákona o VO; pri zrušení verejného obstarávania použije § 57 zákona o VO.
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení ponúk, po ukončení postupu
podľa § 55 ods. 1 zákona o VO ( ak sa bude uplatňovať ) a po odoslaní všetkých oznámení o
vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne uverejní
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku
alebo ponuky prijíma. Neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia
jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a
výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
Uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ bude pri uzavretí zmluvy postupovať podľa § 56 zákona o VO.
Časť VII.
Záverečné ustanovenia

28.
28.1

Dôvernosť procesu verejného obstarávania
Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania
ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa
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28.2

28.3
28.4

29.
29.1
29.2

29.3

29.4

29.5

30.
30.1

30.2

„ Hydraulický lis“

nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené
informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z.
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.).
Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
Úspešný uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, bude
povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia
zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiacim s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty,
ktoré úspešný uchádzač od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné a nebude možné ich
použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
Doplňujúce ustanovenia
Všetky súťažné ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo dopĺňať alebo upravovať
súťažné podklady v súlade so zákonom o VO. V tejto súvislosti si vyhradzuje právo zmeniť lehoty
spracovania a predkladania ponúk.
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných
podkladoch, sa v tejto verejnej súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 o
VO účinných k dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo uplatniť priame rokovacie
konanie v zmysle § 81 písm. a) zákona o VO, v prípade, že budú naplnené podmienky podľa §
81 písm. a) zákona o VO.
V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené
týmito SP, príslušné ustanovenia zákona o VO a ostatných relevantných právnych predpisov
platných na území Slovenskej Republiky.
Informácie o využívaní subdodávateľov
Verejný obstarávateľ (osoba podľa §8 zákona o VO) vyžaduje v súlade s §41 ods. 3 zákona
o VO, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
V návrhu zmluvy sú uvedené:
- povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
- pravidla zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa
a údaje o novom subdodávateľovi.
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Príloha
VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY A PLNÁ MOC
Účastník:........................................................., so sídlom ...........................................................,
IČO: .................. ako člen skupiny č. 1 a
Účastník:........................................................., so sídlom ...........................................................,
IČO: .................. ako člen skupiny č. 2
(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny)

týmto vyhlasujeme, že ponuku v nadlimitnej zákazke na dodanie tovaru podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
„Hydraulický lis“
vyhlásenej verejným obstarávateľom: Výskumno – vývojové centrum AUTOMOTIVE, Továrenská 1, 018
41 Dubnica nad Váhom, IČO: 45744823
predkladáme spoločne, ako skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní.
Zároveň splnomocňujeme spomedzi seba účastníka: ........................................................, so sídlom
..........................................................., IČO: .................., na komunikáciu s verejným obstarávateľom a na
zastupovanie všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania.
Taktiež uvádzame adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie
o výsledku súťaže a pod.): .....................................................................................
Zároveň uvádzame, že táto plná moc sa vzťahuje - nevzťahuje* aj na podpis zmluvy s verejným
obstarávateľom v prípade, ak by sme boli v tejto zákaze úspešným uchádzačom.
Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ........................, dňa.........................
...................................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp.
viacerých zástupcov) člena skupiny č. 1
V ........................, dňa.........................
...................................................................................
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp.
viacerých zástupcov) člena skupiny č. 2

(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny)
*nehodiace sa škrknite
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PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní

1.
1.1.

1.2.

Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo
obchodných registrov
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o VO:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1.
a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace,
d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) doloženým čestným vyhlásením.
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1.3.

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 odseku 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

1.4.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača.

1.5.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať
žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná
žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho
orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

1.6.

Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa odseku 1.1. písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.

2

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje finančné a
ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje
finančné alebo ekonomické postavenie:
Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač preukáže túto podmienku predložením Výkazov ziskov a strát alebo Výkazov
o príjmoch a výdavkoch (originálmi alebo overenými fotokópiami) za posledné tri hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na
predložených dokladoch musí byť potvrdenie miestne príslušného správcu dane alebo audítora
(potvrdzujúce pravdivosť údajov uvedených v účtovnej závierke) a v prípade, ak to nie je možné,
doloží uchádzač potvrdenie daňového úradu o odvedenej dani z príjmov, prípadne predloží iný
doklad ekvivalentný podľa práva EÚ (ktorý bude dôkazom o reálností údajov uvedených
v predloženej účtovnej závierke alebo v ekvivalentnom doklade). Alebo uvedením informácie, že
dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným
odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim
presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete), alebo v obdobnom registri v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

2.1.

Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto
podmienky skutočnosť, aby minimálna výška celkového obratu uchádzača za obdobie
predchádzajúcich troch hospodárskych rokov, bola súhrne za tieto hospodárske roky u
uchádzača vyššia ako 7 000.000,- € bez DPH (slovom sedem miliónov EUR).
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Odôvodnenie požadovania tejto podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol
schopný zrealizovať predmet zákazky. Výška celkového obratu uchádzača je jedným z
ukazovateľov, ktorými uchádzač preukáže svoje finančné postavenie na trhu a ktorým dokáže
verejného obstarávateľa presvedčiť o ekonomickom postavení a zázemí, ktoré je tiež zárukou
toho, že uchádzač je ekonomicky spôsobilý plniť zákazku a uspokojovať aj prípadné nároky
vyplývajúce zo záruky.
2.2

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto
skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok
osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú
byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

2.3.

Verejný obstarávateľ požaduje, v súlade s §33 ods. 3 zákona o VO, aby uchádzač a iná osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia,
zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

3.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú alebo
odbornú spôsobilosť § 34 zákona o verejnom obstarávaní:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje
technickú alebo odbornú spôsobilosť:

3.1

Zoznam dodávok tovaru, rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t.
z. hydraulický lis), podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce 3
roky od termínu vyhlásenia verejného obstarávania (v rozhodnom období), s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa zákona o VO, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač
nemá k dispozícii plnenie preukáže vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah na základe, ktorého boli uskutočnené.
Za dodávky tovaru rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky sa
považuje dodanie hydraulických lisov pre priemyselné využitie.
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky
skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami) preukázal dodanie tovarov
rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky v rozhodnom období
v minimálnom finančnom objeme 1 000 000,- eur.
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Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti:
Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký
uchádzač, ktorý už má skúsenosti s dodávaním tovarov rovnakého alebo porovnateľného
charakteru ako je predmet zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto
podmienke bola určená primerane k charakteru zákazky, čo verejný obstarávateľ považuje za
primerané a podporujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca mal
skúsenosti s dodávkami tovarov aspoň v tomto rozsahu, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou
zákaziek v tomto minimálnom objeme majú vytvoriť predpoklad, že túto časť zákazky bude
realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve skúsenosti
uchádzača s realizáciou obdobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie
zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko zákazka bude financovaná z fondov
EU, je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez
vážnejších technických a odborných problémov a práve skúsenosti uchádzača by mali byť
zárukou kvalitného plnenia.
3.2.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V
takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť uchádzač preukáže 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 preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

3.3.

Verejný obstarávateľ požaduje, v súlade s §34 ods. 4 zákona o VO, aby uchádzač alebo záujemca
a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

4.
4.1.

Doplňujúce informácie k podmienkam účasti.
Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a dokumentov tak,
ako je uvedené v oznámení o vyhlásení VO a v týchto SP.
Členovia komisie budú vyhodnocovať splnenie podmienok účasti aplikovaním postupov
uvedených v § 40 zákona o VO , § 152 ods. 4 a ods.5 zákona o VO a § 187 ods.6 a ods.7 zákona
o VO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich
sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar,
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V zmysle § 39 ods. 1 zákona o VO, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu
upravujú ustanovuje § 39 zákona o VO, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.

4.2.

4.3.

4.4.
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z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje
štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

Strana | 21

VVCA

„ Hydraulický lis“

A.3

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk :.

1.1.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je jedno a to najnižšia cena za celý predmet zákazky v Euro
bez DPH.
2.

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jediného kritéria:

2.1.1 Komisia vyhodnotí ponuky v poradí ich doručenia.
2.1.2 Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky samostatne.
2.1.3 Komisia vyhodnotí ponuky v súlade s bodom 24 časti A.1 a časťou A.3 týchto súťažných
podkladov.
2.1.4 Komisia na vyhodnotenie ponúk identifikuje uchádzačov, ktorých ponuky neboli zo súťaže
vylúčené a ktorí majú právo zúčastniť sa elektronickej aukcie.
2.1.5 O vyhodnotení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk spíše zápisnicu. Zápisnicu z vyhodnotenia
ponúk podpíše každý prítomný člen komisie na vyhodnotenie ponúk.
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Cenová ponuka
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Obchodné meno uchádzača

IČO

Adresa alebo sídlo uchádzača

IČ DPH

Email na elektronickú aukciu

Telefónne
číslo na
elektronickú
aukciu

Predmet zákazky:
„ Hydraulický lis“
Celková zmluvná cena v EUR bez DPH
sadzba DPH v %
výška DPH v EUR

Celková zmluvná cena v EUR s DPH

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.

V

dňa

Podpis
meno a priezvisko a tituly štatutárneho
zástupcu uchádzača

Poznámka:
Cenovú ponuku podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba.
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OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Predmetom obstarávania je nákup hydraulického lisu.
Hydraulický lis bude určený na všetky bežné operácie plošného tvárnenia za studena. Určený
bude do prevádzky nástrojáreň na skúšky a dolaďovanie nástrojov. V prípade potreby musí byť
schopný vylisovať aj skúšobné série dielov.
Počet kusov – 1.

Ponúknuté zariadenia musia spĺňať minimálne resp. maximálne nasledujúce technické parametre:
Technické parametre
Názov parametra

Elektrický príkon zariadenia
Sila barana
Maximálny zdvih barana
Maximálne otvorenie lisu
Zovretie lisu
Rozmery stola (šírka x hĺbka)
Výška stola nad podlahou
Rýchlosti barana
- Približovacia
- Pracovná (pri sile 12500 kN)
- Pracovná (pri sile 25000 kN)
Hmotnosť nástroja v rozsahu
Hmotnosť hornej časti nástroja
Maximálny priehyb stola
Menovitá
sila
spodného
pridržiavača - poduška
Typ hornej a dolnej podušky
Zdvih spodného pridržiavača v
rozpätí
Menovitá sila vrchnej podušky

Požadovaná hodnota
Hydraulický lis je určený na všetky bežné operácie
plošného tvárnenia za studena. Je určený do prevádzky
nástrojáreň na skúšky a dolaďovanie nástrojov a taktiež
na vylisovanie skúšobnej série dielov.
max. 580 kW
24 500 kN – 25 500 kN
min. 1700 mm
min. 2500 mm
800 mm – 850 mm
min. 5000 x 2500 mm
max. 700 mm
min. 350 mm/s
min. 28 mm/s
min. 18 mm/s
56 – 60 t
28 -–30 t
max. 0,125 mm/m
min. v rozpätí od 1000 kN do 8000 kN
hydraulická
min. 0 – 400 mm
min. v rozpätí od 300 kN do 2500 kN

Zdvih hornej podušky v rozpätí

min. 0 - 250 mm
Raster kolíkov 150 x 150 mm , počet kolíkov 27 x 13 ks
Upínacia plocha hornej podušky s priemerom 45 mm, dodať kolíky pre všetky pozície, Ts rastrom kolíkov a T-drážok
drážky 32H12 – min. 12 ks - rozteč 300 mm podľa normy
VW11-1D303434
Raster kolíkov 150 x 150 mm , počet kolíkov 29 x 15 ks
s priemerom 50 mm, dodať kolíky pre všetky pozície, TUpínacia plocha na upnutie
drážky 32H12 – min. 12 ks - rozteč 300 mm
spodnej časti nástroja - stola
Umiestnenie a počet centrovacích čapov nástroja podľa
normy VW11-1D303434.
Maximálny objem základu
150 m3
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Ďalšie požadované parametre
Názov parametra
Ochrana proti preťaženiu
Ochrana pred prítomnosťou osôb
medzi stolom a baranom.
Aretovateľnosť barana ext. čapom
Stôl musí vychádzať z lisu do
vzdialenosti zaručujúcej bezpečný
pohyb osôb okolo jeho obvodu
Uloženie lisu - antivybračné
pružinové podpery
Tlmiče strihu
Hlavný ovládací panel lisu
Pomocné ovládacie panely

Riadiaci systém SIEMENS S7

Chladenie
Upínanie

„ Hydraulický lis“

Požadovaná hodnota
Automatická
zabezpečená fotobunkou, svetelnou závorou alebo
min. rovnocenným spôsobom. Vyhotovenie podľa
CE normy.
max. po 150 mm
požadované

Pružné, ktoré výrazne znižuje dynamické účinky
vznikajúce pri strihaní materiálu , zabraňuje
nepriaznivému šíreniu vibrácií do základu
znižujúce účinky vznikajúce pri strihaní materiálu
a zabraňujúce šíreniu účinkov do rámu lisu. Min. sila
5000 kN a prestavenie min. 0 - 500 mm.
Minimálne jeden. Texty obrazovky, chybové
a servisné hlásenia inštalovať v slovenskom jazyku.
Minimálne dva umiestnené v prednej a zadnej časti
lisu.
Riadené funkcie: Manuálny cyklus ovládania
lisovania, Jednotlivé ovládanie cyklu lisovania,
Cyklus lisovania s plynovými pružinami. Vybavenie
na pripojenie teleservisu.
Výmenník chladiacej vody pre chladenie
hydraulického oleja.
Dodať 30 ks upínacích sád (T-matica, T-skrutka, Uupínka a stupňovitá podložka).

Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je tiež:
- V rámci predprebierky u predávajúceho bude zrealizovaná:
o Bez chybová testovacia prevádzka Hydraulického lisu
o Vypracovanie protokolu geometrickej presnosti Hydraulického lisu
o Dosiahnutie technických parametrov deklarovaných v ponuke vrátane preukázania tlakových
skúšok
- Doprava Hydraulického lisu do miesta plnenia – doprava zahŕňa aj umiestnenie Zariadenia na
základ v X. pole sever haly DM2. Rozmer vstupnej brány k základu lisu – 6200 x 4250 mm (š x v).
Výška lisu nad podlahou max. 11000 mm (podchodná výška pod portálovým žeriavom nad
základom).
- Zdvíhacia a manipulačná technika potrebná ku zloženiu Hydraulického lisu z dopravného prostriedku
a jeho inštaláciu na základ.
- Finálna montáž Hydraulického lisu na mieste plnenia a
o Bez chybová testovacia prevádzka Hydraulického lisu
o Vypracovanie protokolu geometrickej presnosti Hydraulického lisu, protokolov presnosti
odmeriavacieho systému a kalibrácie odmeriavania hydraulického systému
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o Dosiahnutie technických parametrov deklarovaných v ponuke vrátane preukázania tlakových
skúšok
Zaškolenie obsluhy na nainštalovanom Hydraulickom lise v rozsahu 24 hodín, (na užívateľskej úrovni
na vybranom nástroji ) zodpovedných pracovníkov osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
v plnom rozsahu.
Potrebné príslušenstvo a spotrebný a kotevný materiál podľa konštrukcie lisu pre uvedenie
Hydraulického lisu do prevádzky a jeho otestovanie.
Dodanie kolíkov hornej a dolnej podušky pre všetky pozície, vyhotovenie upínacích plôch lisu podľa
normy VW11-1 D303434
Dodanie východiskovej revíznej správy elektrického zariadenia, prehlásenie o zhode, protokoly
vyhotovenia CE a pasportov pre všetky druhy vyhradených technických zariadení
Premeranie a nastavenie geometrickej presnosti Hydraulického lisu a presnosti odmeriavacieho
systému po 12 mesiacoch prevádzky.

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:
1. Realizácia predmetu obstarávania zahŕňa záväzok uchádzača dodať aj všetky doklady potrebné
k uvedeniu dodaného tovaru do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych
predpisov EÚ a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet
obstarávania, ak sú vyžadované z príslušných právnych predpisov EÚ a STN noriem (vydané odborne
spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania (pokiaľ z platnej legislatívy takéto
podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada).
2. Celý predmet zákazky a všetky jeho časti musia byť dodané ako nové nie je prípustné dodať staršie,
repasované, použité a pod.
3. Osoba podľa 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby:
a) predmet zákazky a všetky jeho časti dosahovali všetky určené parametre počas celej záručnej
doby predmetu zákazky,
b) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní predmetu zákazky osobe podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní/kupujúcemu všetky doklady na prihlásenie predmetu zákazky do
evidencií vedených štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú
(pokiaľ z platnej legislatívy takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku
neprihliada),
c) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní predmetu zákazky osobe podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní pasporty, záručné listy, výpis PLC programu a návody na obsluhu
a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp.
v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského jazyka).
4. Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní požaduje - ohľadne odstraňovania
reklamovaných chýb:
a) V prípade chýb sa predávajúci zaväzuje diagnostikovať chybu v mieste plnenia v lehote najneskôr
do 24 hodín po nahlásení.
b) Uchádzač je povinný na požiadanie osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť
aktuálne kontaktné údaje pre nahlásenie reklamácie.
c) V prípade nahlásenej reklamácie počas pracovného voľna či pracovného pokoja (sobota, nedeľa)
alebo v dňoch štátom uznaných sviatkov (zahrňujúce i štátne sviatky v danej krajine), začína
bežať lehota pre zahájenie odstránenia reklamovanej chyby najskôr nasledujúci pracovný deň.
Povinnosť odstránenia poruchy do 5 pracovných dní.
5. Všetky uvedené technické parametre v opise sú uvedené ako minimálny štandard na dodávku.
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6. Uchádzač vypracuje návrhy príloh č. 1-5 zmluvy v súlade s technickou špecifikáciou predmetu
zákazky a ostatnými podmienkami definovanými v týchto súťažných podkladoch.
7. Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti podkladov bude z vyhodnotenia
vylúčený, resp. bude vylúčená jeho ponuka.
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1.

Ponuková cena, v Eurách, musí byť zostavená v súlade so zákonom č. 18 / 1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.

2.

Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH. Cena sa bude fakturovať v súlade
s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa bude v súvislosti
s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.

3.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
3.2 výška DPH,
3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
4.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH upozorní v ponuke. Hodnotia sa ceny vrátane DPH.

5.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno
desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak určí na viac
desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle
všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať
smerom nahor).

6.

Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý predmet zákazky, všetky jeho časti, súčasti,
požadované počty techniky. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie
predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi v zmysle týchto podkladov (vrátane napr.
nákladov na zabalenie tejto časti predmetu obstarávania, náklady na jeho dopravu do miesta
dodania, montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a pod.). Hodnotia sa ceny vrátane
DPH.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
1. Obchodné podmienky sú vyjadrené vo forme návrhu „zmluvy“. Uchádzač do návrhu zmluvy doplní
chýbajúce údaje.
2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.,
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 3 zákona o
VO.
3. Zmluva nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a
podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a nesmie
obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak
budú ponuky uchádzačov zo súťaže vylúčené.
Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch. V prípade ak zmluvu predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť
podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v
danej veci za člena skupiny.
Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Verejný
obstarávateľ požaduje od uchádzačov zaradiť do návrhu zmluvy požiadavky v minimálnom rozsahu
uvedenom v tejto časti súťažných podkladov. Do predloženého návrhu zmluvy je možné
doplniť:
číslo návrhu zmluvy o dielo, identifikačné údaje zhotoviteľa, identifikáciu subdodávateľa (ak je
známy), cena, dátum a podpis zmluvy za predávajúceho a pod.
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Kúpna zmluva č. .............
uzatvorená v súlade s ust. § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení
Zmluvné strany:
1. Predávajúci: Obchodné meno:
sídlo:
zapísaná:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej iba predávajúci) na jednej strane
a
2. Kupujúci:

Obchodné meno: Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE ( VVCA)
sídlo: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko, EU
Registrovaný na Okresnom úrade Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej
Správy, pod.č. 115 / 2014
IČO: 45744823
DIČ: 2024175340
Zastúpený: Ing. Miroslav Útly ,Predseda správnej rady
Ing. Alžbeta Podobová, Podpredseda správnej rady
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 41 0900 0000 0050 6798 8626
SWIFT: GIBASKBX
(ďalej iba kupujúci) na druhej strane

uzatvárajú dole uvedeného dňa, mesiaca a roku nasledovnú kúpnu zmluvu

Článok I.
Základné ustanovenia, predmet zmluvy
- Uzatvorenie tejto zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania vyhláseného kupujúcim
(osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávania) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov s
názvom "Logický celok 1 - Hydraulický lis " vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania dňa
............ pod zn .: .........................
- Predmet plnenia bude spolu financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého
kupujúcemu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku pre projekt
Priemyselné výskumno-vývojové centrum
pokročilých technológií tvárnenia a obrábania – AFMaTeC
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- Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto kúpnej zmluvy dodať Kupujúcemu predmet plnenia, ako je
tento špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy a v Prílohe č. 1 . tejto zmluvy a hlavne previesť na Kupujúceho
vlastnícke právo k predmetu kúpy a poskytnúť Kupujúcemu ďalšie služby dojednané v tejto zmluve
a za to sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu cenu dohodnutú v čl. III tejto zmluvy, to všetko
za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve a jej prílohách.

Článok II.
Predmet plnenia
1. Predmetom plnenia realizovaného predávajúcim pre kupujúceho podľa tejto zmluvy je dodanie
hydraulického lisu s označením ................., vrátane všetkého príslušenstva, o funkčných
a výkonnostných parametroch bližšie špecifikovaných v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy, a to v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a jej prílohách (ďalej len
„Zariadenie“).
2. Súčasťou Zariadenia podľa tejto zmluvy je taktiež:
2.1 Predprebierka u predávajúceho, ktorá bude zrealizovaná v rozsahu:
a) Bez chybová testovacia prevádzka Hydraulického lisu
b) Vypracovanie protokolu geometrickej presnosti Hydraulického lisu
c) Dosiahnutie technických parametrov deklarovaných v tejto zmluve vrátane preukázania
tlakových skúšok
2.2 Doprava Zariadenia do miesta plnenia – doprava zahŕňa aj umiestnenie Zariadenia na základ v X.
pole sever haly DM2.
2.3 Zabezpečenie zdvíhacej a manipulačnej techniky potrebnej ku zloženiu Hydraulického lisu
z dopravného prostriedku a jeho inštaláciu na základ.
2.4 Finálna montáž Zariadenia na mieste plnenia a
a) Bez chybová testovacia prevádzka Hydraulického lisu
b) Vypracovanie protokolu geometrickej presnosti Hydraulického lisu, protokolov presnosti
odmeriavacieho systému a kalibrácie odmeriavania hydraulického systému
c) Dosiahnutie technických parametrov deklarovaných v v tejto zmluve vrátane preukázania
tlakových skúšok
2.5 Zaškolenie obsluhy na nainštalovanom Hydraulickom lise v rozsahu 24 hodín, (na užívateľskej úrovni
na vybranom nástroji ) zodpovedné osoby resp. osoby kupujúceho v plnom rozsahu.
2.6 Potrebné príslušenstvo a spotrebný a kotevný materiál pre uvedenie Hydraulického lisu do
prevádzky a jeho otestovanie.
2.7 Dodanie kolíkov hornej a dolnej podušky pre všetky pozície, vyhotovenie upínacích plôch lisu podľa
normy VW11-1D303434.
2.8 Dodanie východzej revíznej správy elektrického zariadenia, prehlásenie o zhode, protokoly
vyhotovenia CE a pasportov pre všetky druhy vyhradených technických zariadení
2.9 Premeranie a nastavenie geometrickej presnosti Hydraulického lisu a presnosti odmeriavacieho
systému po 12 mesiacoch prevádzky.
3. Do predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nie sú zahrnuté:
- Akékoľvek stavebné úpravy pre inštaláciu Zariadenia či akékoľvek prípravy miesta pre
umiestnenie Zariadenia
- Prekrytie a vybavenie prívodných kanálov
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- Prívody energetických médií (elektrickej energie, chladiacej vody, stlačeného vzduchu)
a k teleservisu
- Hydraulické náplne

Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodávku Zariadenia kúpnu cenu vo výške
............................ EUR. Kúpna cena je bez DPH. Ku kúpnej cene bude účtovaná daň z pridanej
hodnoty podľa príslušných právnych predpisov.
2. Kúpna cena bude kupujúcim uhradená prostredníctvom dvoch zálohových platieb a následného
doplatku kúpnej ceny. Kupujúci poskytuje za Zariadenia postupne 2 zálohové platby v celkovej výške
60% kúpnej Zariadenia plnenia. Kúpnu cenu uhradí kupujúci na základe faktúr, ktoré predávajúci
vystaví a odošle kupujúcemu na základe týchto podmienok:
2.1. Záloha vo výške 30% kúpnej ceny, tj.................... Eur bude splatná na základe zálohovej faktúry
predávajúceho, vystavenej do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy so splatnosťou 30 dní
odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Podmienkou zaplatenia zálohovej platby kupujúcim, je
vystavenie bankovej záruky (advance payment guarentee) predávajúcim, pokrývajúci celú hodnotu
zálohovej platby. Začiatok platnosti bankovej záruky začína dňom pripísania vyššie uvedenej
zálohovej platby na účet predávajúceho. Ukončenie platnosti bankovej záruky je stanovené dňom
podpisu protokolu o odovzdaní a prebratí Zariadenia v súlade s podmienkami čl. VIII. Tejto zmluvy.
2.2. Záloha vo výške 30% kúpnej ceny, tj. ................ EUR bude splatná na základe zálohovej faktúry
predávajúceho, vystavenej po vyhotovení protokolu o predprebierke v súlade s podmienkami čl.
IV. tejto zmluvy so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Prílohou zálohovej
faktúry musí byť protokol o predprebierke, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy. Podmienkou
zaplatenia zálohovej platby kupujúcim je vystavenie bankovej záruky (advance payment guarentee)
predávajúcim, pokrývajúci i celú hodnotu zálohovej platby. Začiatok platnosti bankovej záruky
začína dňom pripísania vyššie uvedenej zálohovej platby na účet predávajúceho. Ukončenie
platnosti bankovej záruky je stanovené dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prebratí Zariadenia
v súlade s podmienkami čl. VIII. Tejto zmluvy.
2.3. Konečná faktúra vo výške 100% celkovej kúpnej ceny bude vystavená po dovezení Zariadenia do
miesta plnenia. Deň dovezenia Zariadenia do miesta plnenia sa pre účely tohto odstavca myslí
dovezenie do X. poľa sever haly DM2. Splatnosť faktúry sa bude riadiť nasledovne:
2.3.1 20% z kúpnej ceny tj....... Eur so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry. Predávajúci zašle
faktúru do 10 dní odo dňa dovezenia zariadenia.
2.3.2 Doplatok kúpnej ceny vo výške 20% z kúpnej ceny bude splatný do 60 dní od podpisu
protokolu o odovzdaní a prebratí Zariadenia v súlade s podmienkami čl. VIII. tejto zmluvy.
Podmienkou zaplatenia doplatku kúpnej ceny je vystavenie bankovej záruky (performance bond)
predávajúcim pokrývajúca 10% celkovej kúpnej ceny po dobu 24 mesiacov od predania Zariadenia
(tzn. Od vyhotovenia predávajúceho protokolu v súlade s podmienkami čl. VIII. tejto zmluvy).
Začiatok platnosti bankovej záruky začína dňom odovzdania Zariadenia (tzn. Dňom podpisu
protokolu o odovzdaní a prebratí Zariadenia v súlade s podmienkami čl. VIII. tejto zmluvy).
3 Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 60 dní od jej doručenia a zaevidovania v
podateľni kupujúceho.
4 Predávajúci predloží kupujúcemu 4 vyhotovenia faktúr.
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5

Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej
sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.
6 Faktúra (daňový doklad) bude vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi a budú v nej
vyčíslené už zaplatené zálohy. Faktúra (daňový doklad)musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
- Obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky, DIČ
- Bankové spojenie predávajúceho (názov a adresu banky predávajúceho, SWIFT kód)
- Číslo bankového účtu (v rámci EU i tvar IBAN)
- Názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzky kupujúceho, DIČ
- Poradové číslo faktúry,
- Dátum dodania Zariadenia, pokiaľ je tento dátum možné určiť a pokiaľ sa odlišuje od dátumu
vyhotovenia faktúry
- Dátum vyhotovenia faktúry
- Množstvo a typ dodaného zariadenia
- Základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, pokiaľ nie sú obsiahnuté v jednotkovej
cene
- Sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, keď predávajúci neuplatňuje na
faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného
ustanovenia právnych predpisov , ktoré to odôvodňujú
- Výšku dane v mene EUR
- Celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na 2. desatinné miesta
- Číslo a názov zmluvy, číslo objednávky kupujúceho
- Názov projektu „Priemyselné výskumno-vývojové centrum pokročilých technológií tvárnenia
a obrábania – AFMaTeC
- Kód klasifikácie produktu (CPV): 42636100 - 4
7

V prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou akejkoľvek platby podľa tejto zmluvy je kupujúci
povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

Článok IV.
Predprebierka Zariadenia u predávajúceho
1. Po dokončení montáže Zariadenia u predávajúceho prevedie za prítomnosti povereného zástupcu
kupujúceho (ev. i bez tejto prítomnosti kupujúceho v prípadoch podľa ods. 5 tohto článku zmluvy)
v nižšie dohodnutom rozsahu kontrolu a skúšku Zariadenia, tzv. predprebierku. Zmluvné strany sa
dohodli , že predmetom skúšky a kontroly (predprebierky) bude:
1.1 Kontrola kompletnosti a funkčnosti Zariadenia, teda kontrola, či Zariadenie spĺňa parametre tejto
zmluvy, menovite hlavne prílohy č.1 (tzn. kontrola, či Zariadenie obsahuje všetky náležitosti
požadované v tejto prílohe a či je možné ho použiť v súlade s jeho účelom).
1.2 Kontrola geometrickej a pracovnej presnosti Zariadenia ,kontrola pracovných tlakov hydraulického
systému pri zaťažení Zariadenia podľa prílohy č.2, teda kontrola, či Zariadenie dosahuje rovnaké
hodnoty, ako sú predpokladané touto prílohou.
2. Pokiaľ kontrola a skúška bude úspešne prevedená, teda bude preukázané, že Zariadenie spĺňa
podmienky, ktoré boli predmetom skúšky a kontroly, bude Predávajúcim o tom vyhotovený
protokol o predprebierke, ktorý je prílohou č.3 tejto zmluvy, ktorý bude podkladom k fakturácii
druhej zálohovej platby.
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3. Pokiaľ kontrola a skúšky budú úspešne prevedené, teda bude preukázané, že Zariadenie spĺňa
podmienky, ktoré boli predmetom skúšky a kontroly, ale budú vykázané určité drobné nedostatky,
ktoré však nebránia prevádzke Zariadenia alebo môžu byť odstránené pred expedíciou Zariadenia,
bude vyhotovený protokol o predprebierke, vzor ktorého tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. Zistené
drobné nedostatky budú uvedené v protokole so záväzným dátumom ich odstránenia. Takýto
protokol bude podkladom k fakturácii druhej zálohovej platby.
4. Ak kontrola a skúška nebudú úspešne prevedené a ak bude preukázané, že Zariadenie nespĺňa
podmienky, ktoré boli predmetom kontroly a skúšky, protokol o predprebierke nebude vyhotovený
a predprebierka sa bude opakovať. V takejto situácii je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu
zaistiť odstránenie všetkých zistených chýb a nedostatkov a oznámiť s predstihom 5 pracovných dní
náhradný termín realizácie predprebierky Zariadenia.
5. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu predpokladaný termín predprebierky Zariadenia
písomne, a to na kontaktné osoby kupujúceho uvedené v tejto zmluve, a to minimálne 30 dní
vopred. Termín bude minimálne 3 pracovné dni pred nahláseným termínom predávajúceho
potvrdený. Pokiaľ sa kupujúci na predprebierku nedostaví, oznámi predávajúci kupujúcemu
náhradný termín predprebierky a pokiaľ sa kupujúci bez riadneho ospravedlnenia nedostaví ani
v tomto náhradnom termíne a nebude dohodnuté inak, uskutoční predávajúci všetky úkony
predprebierky bez jeho prítomnosti. Pokiaľ kontrola a skúška bude úspešne prevedená, teda bude
preukázané, že Zariadenie spĺňa podmienky, ktoré boli predmetom skúšky a kontroly, vyhotoví
predávajúci sám protokol o predprebierke, vzor ktorého tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy, v ktorom
bude neospravedlnená neúčasť kupujúceho zapísaná a tento protokol je i bez podpisu kupujúceho
podkladom k fakturácii druhej zálohovej platby.
6. Predpokladaný čas prevedenia predprebierky je jeden až dva pracovné dni.
7. Predávajúci zaistí materiál, nástroje a zariadenie potrebné k prevedeniu predprebierky .
8. Predávajúci nehradí náklady spojené s ubytovaním a cestou kupujúceho k pred prebierke
Zariadenia.
9. Po úspešnej pred prebierke Zariadenia bude predávajúcim ihneď zahájená príprava Zariadenia
k expedícii.

Článok V.
Lehota dodania a miesto plnenia (dodanie Zariadenia)
1. Za predpokladu riadneho plnenia finančných záväzkov kupujúceho podľa tejto zmluvy a za
predpokladu poskytovania riadnej a včasnej súčinnosti kupujúceho je predávajúci povinný dodať
Zariadenie (vrátane montáže), najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Dodanie podľa
tohto ustanovenia sa rozumie dátum vyhotovenia a podpísania protokolu o odovzdaní a prebratí
Zariadenia v súlade s podmienkami čl. VIII. tejto zmluvy.
2. Miestom plnenia (teda miestom dodania Zariadenia ) je : základ X. pole sever haly DM2, na adrese
Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom.
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3. V prípade omeškania predávajúceho vzhľadom k termínu a podmienkam podľa tohto článku a tejto
zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z kúpnej ceny
za každý deň omeškania. Nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške vedľa zmluvnej pokuty
nie je dotknutý.
4. Pri omeškaní dlhšom ako 60 dní je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade
odstúpenia od zmluvy vrátia si zmluvné strany už doposiaľ poskytnuté plnenia.

Článok VI.
Sankcie za nedodržanie kvalitatívnych parametrov
1. Kupujúci má právo na zmluvnú pokutu za nedodržanie kvalitatívnych parametrov zariadenia, ktorá
je vo výške 5% z kúpnej ceny. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov sa považuje prestoj
presahujúci 150 moto hodín z dôvodu poruchy, zapríčinené nekvalitou dodávky Zariadenia za
obdobie prvých 24 mesiacov prevádzky Zariadenia u kupujúceho pri 3 zmennej prevádzke. Nárok
kupujúceho na náhradu škody v plnej výške vedľa zmluvnej pokuty nie je dotknutý. Nárok na
zmluvnú pokutu nevzniká a pokutu tak nemožno uplatniť za prestoje spôsobené výlučne
užívateľskou chybou, chybou obsluhy, zaobchádzaním so Zariadením v rozpore s návodom,
v rozpore s prevedeným školením, a pod., ani za prestoje spôsobené akýmkoľvek iným dôvodom,
ktorý zavinil kupujúci. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká a pokutu tak nemožno uplatniť ani v
prípade , že neboli dodržané záručné podmienky podľa tejto zmluvy, a to predovšetkým riadne
nahlásenie chyby a umožnenie pracovníkom predávajúceho k okamžitému nástupu k identifikácii
a odstráneniu chyby zo strany Kupujúceho.
2. Splatnosť akejkoľvek penalizačnej faktúry podľa tejto zmluvy bude vždy 60 dní od dátumu jej
doručenia druhej zmluvnej strane.

Článok VII.
Podmienky montáže Zariadenia
10 Predávajúci najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy potvrdí kupujúcemu zástavbové
rozmery, základový plán Zariadenia a do 60 dní požiadavky na energetické pripojenia Zariadenia.
Pred zahájením montáže je kupujúci povinný pripraviť základy vrátane predliatych dier pre kotevné
skrutky a prívody médií pre stavbu Zariadenia podľa základového plánu predávajúceho. Za
kompletnú prípravu prostredia pre umiestnenie a montáž Zariadenia zodpovedá kupujúci, pričom
predávajúci je povinný k jeho žiadosti poskytnúť mu všetky potrebné informácie k takejto príprave.
Náklady spojené s prípravou stavebných základov nesie kupujúci.
11 Miesto pre umiestnenie a montáž zariadenia musí byť kupujúcim vybrané s ohľadom na poskytnuté
zástavbové rozmery a základový plán Zariadenia tak, aby na ňom bolo možné Zariadenie uviesť do
prevádzky a predať. Predávajúci je povinný poskytnúť odporučenia na umiestnenie zariadenia.
12 Zmluvné strany aspoň 30 dní pred dovozom Zariadenia do miesta plnenia preveria miesto pre
umiestnenie a montáž Zariadenia v zmysle jeho vhodnosti k inštalácii Zariadenia.
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13 Zmluvné strany aspoň 14 dní pred dovozom Zariadenia do miesta plnenia preveria pripravenosť
miesta pre umiestnenie a montáž Zariadenia a dohodnú druh zdvíhacej a manipulačnej techniky
potrebnej ku zloženiu Zariadenia z dopravného prostriedku a jeho inštaláciu, keďže túto techniku
zaisťuje predávajúci na svoje náklady.
14 Predávajúci aspoň 3 pracovné dni pred dovozom Zariadenia do miesta plnenia písomne potvrdí
presný dátum a čas dovozu.
15 Kupujúci zaistí pre skladovanie Zariadenia počas montáže zodpovedajúce priestory.
16 Kupujúci sa zaväzuje bezodplatne poskytnúť predávajúcemu po dobu montáže potrebnú súčinnosť,
ktorú je predávajúci povinný riadne špecifikovať, t.j. hlavne poskytnúť elektrickú energiu, stlačený
vzduch.

Článok VIII.
Odovzdanie a prebratie Zariadenia .
1. Po ukončení montáže Zariadenia v mieste plnenia podľa predchádzajúceho článku uskutoční
predávajúci v nižšie dohodnutom rozsahu a za splnenia nižšie uvedených podmienok odovzdania
Zariadenia , ak mu to kupujúci umožní, pričom kupujúci je povinný Zariadenie prevziať a podpísať
predávajúci protokol, ak budú splnené ďalej uvedené podmienky.
2. Protokolárne odovzdanie a prebratie Zariadenia sa rozumie:
3. Finálna montáž Hydraulického lisu na mieste plnenia a
3.1 Kontrola kompletnosti a funkčnosti Zariadenia, teda kontrola, či Zariadenie spĺňa parametre tejto
zmluvy, hlavne však prílohy č.1 (tzn. kontrola, či Zariadenie obsahuje všetky súčasti podľa týchto
príloh a či ho je možné používať v súlade s jeho účelom).
3.2 Bez chybová testovacia prevádzka Hydraulického lisu
3.3 Vypracovanie protokolu geometrickej presnosti Hydraulického lisu, protokolov presnosti
odmeriavacieho systému a kalibrácie odmeriavania hydraulického systému v zmysle prílohy č.2
vrátane kontroly, či Zariadenie dosahuje rovnaké hodnoty, ako boli zaznamenané do protokolu o
geometrickej a pracovnej presnosti v rámci uskutočnenia predprebierky u predávajúceho podľa
tejto zmluvy.
3.4 Dosiahnutie technických parametrov deklarovaných v ponuke vrátane preukázania tlakových
skúšok
4 Zaškolenie obsluhy na nainštalovanom Hydraulickom lise v rozsahu 24 hodín, (na užívateľskej úrovni
na vybranom nástroji ) zodpovedné osoby resp. osoby kupujúceho v plnom rozsahu.
5 Dodanie východzej revíznej správy elektrického zariadenia, prehlásenie o zhode, protokoly
vyhotovenia CE a pasportov pre všetky druhy vyhradených technických zariadení.
6 Návrh protokolu o odovzdaní a prebratí Zariadenia predávajúcim , tvorí prílohu č.4 podľa
podmienok tohto článku. Súčasne budú v uvedenom predávajúcom protokole vyčíslené prípadné
penalizácie za prípadné omeškanie s dodaním, a to vrátane dátumu ich splatnosti.
7 Predávajúci upovedomí kupujúceho o plánovanom
pracovných dní vopred.

dátume predania

Zariadenia aspoň 5
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8 Pred uskutočnením predania Zariadenia je kupujúci povinný:
8.1 Zaistiť pripravenosť energetických prípojok na napájanie.
8.2 Zabezpečiť prevádzkové náplne stroja podľa špecifikácie predávajúceho, ktorú doručí kupujúcemu
min. jeden mesiac pred plánovaným preberaním zariadenia.
8.3 Zaistiť prítomnosť osoby oprávnenej podpísať v mene kupujúceho (člen štatutárneho orgánu alebo
iná osoba poverená plnou mocou podpísanou členom štatutárneho orgánu) predávajúci protokol.
9. Pred uskutočnením odovzdania Zariadenia je predávajúci povinný na svoje náklady napojiť
Zariadenie na energetické prípojky pripravené kupujúcim na napájanie, pričom je povinný na svoje
náklady vybudovať ochranu stroja tak, aby prípadne poruchy v napájaní nemohli poškodiť Zariadenie.
10. Pokiaľ predanie Zariadenia bude uskutočnené bez chýb , teda budú splnené podmienky uvedené v
odst.2 tohto článku, zmluvné strany podpíšu predávajúci protokol, ako je uvedené v odst.3 tohto
článku. Takýto protokol je podkladom k doplatku kúpnej ceny v zmysle bodu 2.4.2 článku III. tejto
zmluvy.
11. Ak odovzdanie Zariadenia nebude úspešne uskutočnené preto, že povaha zistených nedostatkov
neumožňuje prevádzku Zariadenia, zmluvné strany vyhotovia a spíšu protokol, kde budú
špecifikované dôvody neúspešne uskutočneného odovzdania V takejto situácii sa má za to, že
Zariadenie predané nebolo. Predávajúci bez zbytočného odkladu zaistí odstránenie všetkých
zistených nedostatkov a oznámi náhradný termín uskutočnenia odovzdania Zariadenia, a to
minimálne 5 pracovných dni vopred.
12. Pokiaľ nastane skutočnosť, kedy nebudú splnené všetky podmienky uvedené v odst.2 tohto článku,
avšak povaha zistených nedostatkov umožňuje prevádzku Zariadenia bez akýchkoľvek obmedzení,
bude podpísaný predávajúci protokol, ako je uvedené v odst.3 tohto článku s tým, že sa v ňom
predávajúci zaviaže k okamžitému odstráneniu zistených nedostatkov. Takýto protokol je podkladom
k doplatku kúpnej ceny v zmysle 2.4.2 článku III. tejto zmluvy.
13. Materiál, nástroje a zariadenia potrebné k uskutočneniu prebierky zaistí predávajúci.
14. Až do okamžiku vyhotovenia predávajúceho protokolu podľa podmienok stanovených v tomto
článku, je oprávnený nakladať a manipulovať so Zariadením iba predávajúci.

Článok IX.
Kontaktné údaje predávajúceho a kupujúceho
1. Pokiaľ táto zmluva alebo jej prílohy obsahujú dojednania o povinnosti kontaktovať druhú zmluvnú
stranu či v prípade, ak si to vyžaduje platná právna úprava uskutočnenia akéhokoľvek úkonu voči
druhej zmluvnej strane alebo v prípade akejkoľvek ďalšej potreby kontaktovať druhú zmluvnú
stranu, bude tento kontakt realizovaný na emailové adresy uvedené v tomto článku. V prípade, že je
v súlade s platnou právnou úpravou potrebné uskutočniť konkrétny úkon voči druhej zmluvnej
strane písomne prostredníctvom pošty či inou záväznou formou, bude tento úkon uskutočnený
súčasne tak isto i na tieto emailové adresy:
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Predávajúci:
Kupujúci:
• Ing. Vladimír Lazárik, vladimir.lazarik@matador-industries.sk , mobil: +421 907 724 177
• Ing. Marián Perďoch, marian.perdoch@matador-industries.sk , mobil: +421 918 821 761
2. Pri akejkoľvek potrebe či nutnosti kontaktovať druhú zmluvnú stranu, napr. pri uplatnení
požiadavky, nahlásení reklamácie, ponuke služieb a pod., bude v prípade sporu preukazované, či
bola požiadavka, informovanie či iný úkon uskutočnený na niektorú z hore uvedených emailových
adries. V prípade zmeny emailových adries je zmluvná strana, ktorej sa táto zmena týka povinná
obratom, najneskôr do 10 pracovných dní, oznámiť druhej zmluvnej strane nové kontaktné emailové
adresy ( uvedené platí i o telefonických kontaktoch). Jedna aj druhá strana zodpovedá za ich
aktualizáciu a nesie zodpovednosť s porušením tejto povinnosti.

Článok X.
Prechod zodpovednosti za škody na Zariadení, získanie vlastníckeho práva k Zariadeniu
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zariadenie zostáva vlastníctvom predávajúceho až do úplného
zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. V prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek
zálohy či doplatku kúpnej ceny alebo jej časti, ak ani do 60 dní po výzve predávajúceho neuhradí
kupujúci dlžnú sumu , je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade je
kupujúci povinný predávajúcemu Zariadenie vydať, sprístupniť priestory, kde je Zariadenie
umiestnené a je povinný umožniť predávajúcemu jeho demontáž a odvoz, to všetko na náklady
kupujúceho. Do 30 dní po odvezení Zariadenia je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú časť kúpnej ceny. V prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek zálohy či
doplatku kúpnej ceny alebo jej častí o viac ako 30 dní je predávajúci oprávnený prerušiť akúkoľvek
ďalšiu činnosť, ku ktorej by bol inak povinný podľa tejto zmluvy, pričom kupujúcemu nevzniká nárok
na žiadnu zmluvnú pokutu ani inú sankciu, ani nárok na náhradu škody a rovnako taktiež kupujúci
nie je v takomto prípade oprávnený sám od tejto zmluvy odstúpiť.

2.

Zodpovednosť za škody na Zariadenie či jeho častiach prechádza z predávajúceho na kupujúceho
dňom umiestnenia Zariadenia či jeho častí v mieste plnenia, ktorým je X. pole sever haly DM2, na
adrese Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo umiestením v ktoromkoľvek inom mieste
podľa určenia kupujúceho.

Článok XI.
Zodpovednosť za chyby na Zariadení
1. Záručná doba na Zariadenie sa ujednáva v dĺžke 24 mesiacov a počíta sa odo dňa predania
Zariadenia kupujúcemu, t.j. podpísania predávajúceho protokolu podľa čl. VIII. tejto zmluvy.
2. Zodpovednosť predávajúceho za chyby (vady Zariadenia) sa nevzťahuje na spotrebný materiál, t.j.
materiál, ktorý sa pri bežnej prevádzke Zariadenia opotrebováva a treba ho pravidelne vymieňať
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(prevádzkové náplne, žiarovky, poistky a pod.). Predávajúci ďalej nezodpovedá hlavne za chyby
vzniknuté bežným opotrebovaním, neodborným použitím, vyššou mocou, za chyby vzniknuté
v dôsledku neodborného zásahu tretích osôb do Zariadenia bez predchádzajúceho súhlasu
predávajúceho, zaobchádzaním so Zariadením alebo užívaním Zariadenia k iným účelom, než ku
ktorým bolo Zariadenia určené, zaobchádzaním so Zariadením v rozpore s návodom k jeho obsluhe
či v rozpore s inými pokynmi k jeho užívaniu, a pod.
3. Chyby dodaného Zariadenia je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení.
Predávajúci je povinný oznámenie reklamácie kupujúcemu písomne potvrdiť. V reklamácii chyby
kupujúci okrem uvedenia zákonných náležitostí uvedie, ako sa problémy prejavujú, a uvedie, či sa
podľa jeho názoru a zistení môže jednať o chyby bezprostredne ohrozujúce prevádzku Zariadenia
alebo o chyby neohrozujúce prevádzku Zariadenia (za takú chybu možno považovať chybu, ktorá
neobmedzuje prevádzku Zariadenia ).
4. V prípade, že reklamovaná chyba je odstrániteľná sa reklamácia rieši odstránením chyby na náklady
predávajúceho, pričom spôsob odstránenia chyby závisí od jej povahy, pričom kupujúcemu náleží
právo zvoliť si spôsob odstránenia chyby. Ak je chyba neodstrániteľná je kupujúci oprávnený od
zmluvy odstúpiť.
5. Zmluvné strany sa ohľadne odstraňovania reklamovaných chýb dohodli takto:
5.1 V prípade chýb sa predávajúci zaväzuje diagnostikovať chybu v mieste plnenia v lehote najneskôr do
24 hodín po nahlásení.
5.2 Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho poskytnúť aktuálne kontaktné údaje pre
nahlásenie reklamácie.
5.3 V prípade nahlásenej reklamácie počas pracovného voľna či pracovného pokoja (sobota, nedeľa)
alebo v dňoch štátom uznaných sviatkov (zahrňujúce i štátne sviatky v danej krajine) , začína bežať
lehota pre zahájenie odstránenia reklamovanej chyby najskôr nasledujúci pracovný deň.
6. Predávajúci je pripravený na požiadanie kupujúceho zaistiť pozáručný servis, vrátane dodávok
a zaistenia náhradných dielov. Podmienky pozáručného servisu budú riešené samostatnou
servisnou zmluvou
7. Predávajúci garantuje náhradné diely a opraviteľnosť Zariadenia minimálne po dobu 10 rokov od
jeho uvedenia do prevádzky.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1. Z dôvodu, že Zariadenie bude financované z prostriedkov poskytnutých kupujúcemu na základe
zmluvy o NFP, je predávajúci povinný umožniť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiace
s dodávkou podľa tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, i po
ukončení jej platnosti, a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám
akúkoľvek potrebnú spoluprácu. Za osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ NFP a nim poverené osoby
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nim
poverené osoby
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c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nim poverené osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho účtovného dvora
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)- d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Európskej únie.
2. Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia sám alebo prostredníctvom subdodávateľov v súlade
s touto Kúpnou zmluvou a jej príslušných príloh. Akákoľvek zmena v špecifikácii predmetu plnenia
alebo subdodávateľov musí byť vopred písomne odsúhlasená Kupujúcim.
3. Ak predávajúci bude pri dodaní predmetu plnenia využívať subdodávateľov uvedie ich v zozname
subdodávateľov. Zoznam známych subdodávateľov tvorí prílohu k tejto zmluve. Príloha obsahuje
údaje o subdodávateľoch (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum
narodenia.
4. Prílohu so zoznamom známych subdodávateľov predkladá Predávajúci k podpisu Kúpnej zmluvy.
5. Akúkoľvek zmenu subdodávateľa je Predávajúci povinný pred jej uskutočnením písomne odsúhlasiť
s Kupujúcim. Nového subdodávateľa doplní do prílohy, vrátane údajov o subdodávateľovi podľa
bodu 3. tohto článku tejto Kúpnej zmluvy.
6. Zariadenie je označené značkou zhody CE a spĺňa technické a bezpečnostné predpisy a normy platné
na území Slovenskej republiky.
7. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.1 až 6. :
- Príloha č.1 – Podrobná špecifikácia a technické parametre Zariadenia
- Príloha č.2 – Protokol o skúškach geometrickej a pracovnej presnosti a kontroly pracovných
tlakov hydraulického systému pri zaťažení Zariadenia
- Príloha č.3 – protokol z predprebierky – VZOR
- Príloha č.4 – protokol o odovzdaní a prebratí Zariadenia – VZOR
- Príloha č.5 – Harmonogram realizácie dodávky aktuálny k termínu podpisu Kúpnej zmluvy,
vypracovaný predávajúcim, pričom limitným míľnikom je termín protokolárne odovzdania
zariadenia v termíne 12 mesiacov od účinnosti zmluvy.
- Príloha č.6 – Zoznam subdodávateľov (ak je relevantný)
8. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa pred podpisom tejto zmluvy zoznámili v dostatočnom
rozsahu s obsahom tejto zmluvy a so všetkými ďalšími skutočnosťami dôležitými pre jej uzatvorenie.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý účastník dostane po 2 rovnopisy, z nich každý má
platnosť originálu.
9. Táto zmluva môže byť menená či zrušená iba písomne, a to formou riadne očíslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11. Okamžikom obojstranného podpísania sa túto zmluva stáva platnou a účinnou.
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V .............................., dňa ..................

Podpis predávajúceho:

...................................................
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V Dubnici nad Váhom, dňa ...........................

Podpis kupujúceho:

........................................................................
Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE ( VVCA)
Ing. Miroslav Útly ,Predseda správnej rady
Ing. Alžbeta Podobová, Podpredseda správ. Rady
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