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V Bratislave, dňa 06.09.2017 

       

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Spoločnosti MATADOR Industries, a. s. a Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE pripravujú 

realizáciu projektu Inteligentní mobilní asistenti v  SMART FACTORY (ďalej „Projekt“) z časti 

financovaného z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Na účel realizácie Projektu subjekt Výskumno-vývojového centra AUTOMOTIVE ako osoba podľa § 8 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) ako 

partner projektu realizuje aj v mene prijímateľa - spoločnosti MATADOR Industries, a. s., prieskum 

trhu pre výber poskytovateľa služieb tvoriacich predmet zákazky s nízkou hodnotou „Poradenské 

služby vo verejnom obstarávaní“ (ďalej len „Predmet zákazky“). Prieskum trhu je realizovaný spoločne 

prijímateľom a partnerom Projektu z dôvodu, že niektoré zákazky patria prijímateľovi a partnerovi 

Projektu, budú obstarávané spoločne jedným postupom verejného obstarávania.  

Keďže sme prostredníctvom obchodného registra a internetu získali informáciu, že Vaša spoločnosť 

poskytuje služby zodpovedajúce predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto ako osoba poverená 

realizáciou tohto prieskumu trhu osloviť na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Cenová ponuka“) 

na ich poskytnutie. 

Podmienkou hodnotenia Vašej Cenovej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. 

Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v 

bode 8.1 tejto výzvy. 

1 Identifikácia prijímateľa a partnera Projektu – zúčastneného verejného obstarávateľa 

a verejného obstarávateľa 

Názov:   MATADOR Industries, a. s.  

Sídlo:   Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom    

Štatutárny orgán: Ing. Martin Kele – predseda, Ing. Karol Komárňanský – podpredseda a Ing. Juraj 

Hričovský - člen predstavenstva  

IČO: 31 632 301  

DIČ: 2020437738 

  

(ďalej len „MID“ alebo „Zúčastnený verejný obstarávateľ“) 

Názov:   Výskumno-vývojové centrum AUTOMOTIVE   

Sídlo:   Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom    

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Útly, Ing. Alžbeta Podobová  

IČO:   45744823 

DIČ:   2024175340  

 

(ďalej len „VVCA“ alebo „Verejný obstarávateľ“) 

2 Vymedzenie predmetu zákazky 

2.1 Predmetom zákazky sú poradenské služby vo verejnom obstarávaní. 
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2.2 Predmet zákazky bude v časti týkajúcej sa MID z 80 % miery a v časti týkajúcej sa VVCA z 95 

% miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému 

obstarávateľovi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 

„Poskytovateľ NFP“) pre projekt Inteligentní mobilní asistenti v  SMART FACTORY Centre) 

(ďalej „Projekt“) v rámci operačného programu Výskum a inovácie a z vlastných prostriedkov 

Verejného obstarávateľa a Zúčastneného verejného obstarávateľa. 

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 29.800 EUR bez DPH z toho: 

2.3.1 Časť pre MID: 11.400  € bez DPH 

2.3.2 Časť pre VVCA: 18.400  € bez DPH 

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 Opis predmetu zákazky tejto 

Výzvy. 

3 Miesto termín plnenia: 

3.1 Miestom plnenia je: podľa povahy služby a požiadaviek VVCA bude miestom plnenie 

prevádzka/sídlo poskytovateľa služby alebo sídlo VVCA ako Verejného obstarávateľa /sídlo 

MID ako Zúčastneného Verejného obstarávateľa. 

3.2 Termín plnenia: od nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr do 31.08.2020. 

4 Podmienky predkladania cenových ponúk 

4.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť elektronicky na email katarina.dovicova@matador-

group.eu. 

4.2 Ako predmet E-mailu bude uvedený nápis „Cenová ponuka – Poradenské služby vo 

verejnom obstarávaní“. 

4.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 15.09.2017 do 15:00 hod. 

4.4 Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania 

ponúk uvedeného v bode 4.3 tejto výzvy.  

5 Spôsob určenia ceny 

5.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov spojených s nájmom v požadovanom 

rozsahu v súlade s Prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy. Úspešný uchádzač 

nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré 

nezapočítal do ceny predmetu zákazky.  

5.3 Uchádzač v ponuke uvedie celkovú cenu premetu zákazky ako aj jednotkové ceny v štruktúre, 

cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH v súlade s tabuľkou uvedenou v Prílohe č. 2 Cenová 

tabuľka – položkový rozpočet. 

6 Obsah a záväznosť Cenovej ponuky  

6.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.10.2017. 

6.2 Súčasťou ponuky musia byť:  

6.2.1 Identifikácia uchádzača. 

mailto:katarina.dovicova@matador-group.eu
mailto:katarina.dovicova@matador-group.eu
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6.2.2 Návrh ceny  za celý predmet zákazky tak je to vymedzené v bode 5 tejto výzvy. 

6.2.3 Jednoznačný záväzok uchádzača, že v prípade ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako 

úspešná, uzatvorí na poskytovanie služby tvoriacej predmet tejto zákazky zmluvu za 

podmienok stanovených v tejto Výzve a za cenu uvedenú vo svojej ponuke.. 

6.2.4 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v prílohe č. 3 tejto 

výzvy - Podmienky účasti. 

6.2.5 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mailovej adresy a mobilného telefónneho 

čísla), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 

vysvetlenie k obsahu predloženej Cenovej ponuky. 

6.2.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa 

Prílohy č. 4 Konflikt záujmov tejto výzvy. 

6.3 Každá z vyššie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov uvedených v bode 

6.2.3, z povahy ktorých je zrejmé, že sú vyhotovované inou osobou ako je uchádzač) musí byť 

podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym zástupcom alebo iným písomne splnomocneným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch tu 

opísaných. 

6.4 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými Verejným obstarávateľom v tejto výzve. 

7 Uzavretie zmluvy a obchodné podmienky 

7.1 Medzi úspešným Uchádzačom a Verejným obstarávateľom, resp. Zúčastneným Verejným 

obstarávateľom, môžu byť na poskytnutie služieb tvoriacich predmet zákazky uzavreté 

zmluvy o poskytovaní poradenských služieb podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej 

len „Zmluvy“).   

7.2 Zmluvy budú uzavreté samostatne na obstaranie predmetov patriacich Verejnému 

obstarávateľovi a Zúčastnenému Verejnému obstarávateľovi podľa podmienok vymedzených 

v tejto výzve, predloženej Cenovej ponuke a obvyklých podmienok stanovených Obchodným 

zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi realizácie predmetu zákazky. 

7.3 Po vyhodnotení ponúk môže Verejný obstarávateľ vyzvať úspešného Uchádzača na 

predloženie návrhov Zmlúv.  

7.4 Keďže predmet zákazky bude z 95 %, resp. 80% miery financovaný z nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého VVCA ako Verejnému obstarávateľovi a MID ako 

Zúčastnenému verejnému obstarávateľovi pre Projekt:  

- je podmienkou prijatia návrhov Zmlúv ich schválenie Poskytovateľom NFP; neschválenie 

návrhov Zmlúv je dôvodom ukončenia tohto prieskumu trhu, 

- bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s plnením 

Zmluvy o poskytovaní služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní 

služieb a tiež všetkých zmlúv, na základe ktorých sú Objednávateľovi poskytované finančné 

prostriedky a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby 

oprávnené sa považujú: 

a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
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c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a Európskej únie. 

8 Hodnotenie ponúk 

8.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na 

základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade s ustanovením 

bodu 5 tejto výzvy a prílohy č. 2. Cenová ponuka s najnižšou cenou bez DPH bude 

vyhodnotená ako úspešná. 

8.2 Každému Uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

9 Ďalšie podmienky 

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk 

(vrátane Cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento 

prieskum trhu. O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne 

informovať všetkých Uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie ponuky. 

9.2 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky. 

10 Kontaktné údaje 

10.1 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto prieskumu trhu môžete získať 

u kontaktnej osoby Ing. Katarína Dovicová, E-mail: katarina.dovicova@matador-group.eu, 

tel. kontakt: +421 915 898 001. 

 

Prílohy:   

č. 1 Opis predmetu zákazky   

č. 2 Cenová tabuľka – položkový rozpočet 

č. 3 Podmienky účasti 

č. 4 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:katarina.dovicova@matador-group.eu
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Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

1.1 Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných poradenských služieb pri verejnom 

obstarávaní zákaziek: 

Názov zákazky Položky Verejného obstarávateľa (VVCA) 
a predpokladaná hodnota zákazky 

Položky Zúčastneného verejného 
obstarávateľa (MID) a predpokladaná 
hodnota zákazky  

Názov položky PHZ zákazky 
pre VO v € bez 
DPH 

Názov položky PHZ zákazky 
pre ZVO v € 
bez DPH 

SW a údržba pre 
projekt 

Simulačný SW 1.043.282  Konštrukčný SW 35.750 

Maintance k simulačnému 
SW 

SW riešenie pre 
projektovanie výrobného 
závodu 

Maintenance k SW pre 
projektovanie výrobného 
závodu 

PLM riešenie 

Maintenance k PLM riešeniu Maintenance, podpora ku 
konštrukčnému SW Konštrukčný SW pre tvorbu 

2D a 3D CAD dát 

Maintenance ku 
konštrukčnému SW 

Konštruktérsky softvér 

Maintenance ku 
konštruktérskemu SW 

Licencia na systém na 
programovania PLC jednotiek 

HW vybavenie pre 
projekt 

Notebook CAD 74.932 Pracovná stanica CAD 182.278 

Server HW 

Databázový server 

Monitor, space mouse, 
klávesnica 

Komunikačný server   

Komunikačné zariadenie   

Prenosné zariadenie, tablety 

Industrial PC Aplikačný SW 

Databázový SW 

Komunikačný SW 
Multimediálny SW 

Server , HW infraštruktúra Aplikácia v prenosnom 
zariadení 

Centrálny server 

PC pre riadiaci tím Prenosné zariadenie, tablety 

PC pre riadiaci tím 

SW riešenia a 
systémy 

- - Systém na vyhodnotenie 
vyťaženosti strojov 

480.600 

Technológia zberu dát 

Riešenie rozšírenej údržby s 
vyžitím virtuálnej reality 

Digitalizácia procesu 
inventúry 

Softvér prediktívnej údržby 

Maintenance k softvéru 
prediktívnej údržby 

Maintenance k plánovanej 
údržbe 

SW na digitalizáciu zariadení 

SW na vytvorenie a 
spracovanie digitálnych 
modelov 
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1.2 Poradenské služby budú spočívať v uskutočnení všetkých úkonov (ak nie je dohodnuté inak) 

potrebných pre zabezpečia verejného  obstarávania vyššie uvedených zákaziek v súlade so 

Zákonom a to najmä: 

- vypracovanie oznámenia súvisiaceho s vyhlásením verejného obstarávania a zabezpečenie 

jeho zverejnenia v súlade so ZVO; 

- vypracovanie súťažných podkladov vrátane textu zmluvy; 

- evidencia záujemcov a uchádzačov; 

- v spolupráci s Verejným obstarávateľom vypracovanie vybavenia žiadosti o nápravu; 

- vyhotovenie menovacích dekrétov členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, 

- vypracovanie čestných vyhlásení členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk; 

- v spolupráci s Verejným obstarávateľom vypracovanie odpovedí na žiadosti o vysvetlenie; 

Maintenance k SW na 
digitalizáciu a správu 
digitálnych modelov 

SW - virtuálne 
nasadenie 

SW na podporu virtuálneho 
nasadenia výrobných 
zariadení 

110.381 - - 

Maintenance k SW na 
podporu virtuálneho 
nasadenia výrobných 
zariadení 

Webová stránka Webová stránka 4.200 - - 

Komunikačné 
zariadenia 

- - Dotykový panel 52.890 

Komunikačné 
stanice/terminály 

PC a procesor pre 
projekt 

Pracovná stanica s 
optimálnou konfiguráciou na 
programovanie PLC jednotiek 

12.108 - - 

Riadiaci procesor 
 

Laboratórne 
vybavenie 

3D skener na kontrolu kvality 223.785 - - 

3D skener na 
vyhodnocovanie priestoru 

3D Skener na rozpoznávanie 
dielov 

3D skenovací merací systém 

Laserová gravírka s galvo 
hlavou 

Certifikačný prístroj pre 
optickú kabeláž 

Zváračka optických káblov 

UT defektoskop 

Materiál - - Materiál 50.000 

Obrábacie centrum - - Obrábacie centrum 553.000 

Maintenance novej 
infraštruktúry 

Maintenance novej 
infraštruktúry 

277.555 Maintenance novej 
infraštruktúry 

27.075 

Odborné služby Odborné služby 949.840 - - 

Roboty a 
príslušenstvo 

Kolaboratívny robot  s 
mobilnou platformou 

591.842 - - 

Priemyselný robot s 
integovanou mobilnou 
platformou s emulátorom 
displeja 

Frekvenčný merač napnutia 
ozubených remeňov 

Priemyselný  robot s 
príslušenstvom 
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- vypracovanie prezenčných listín zo zasadnutí komisie; 

- zabezpečenie účasti svojho zástupcu na zasadnutí komisie na otváraní ponúk (bez práva 

hodnotiť) (časti „Ostatné“ aj časti „Kritéria“); 

- v prípade potreby vypracovanie výziev na písomné vysvetlenie ponúk; 

- vypracovanie zápisníc z otvárania ponúk, z vyhodnotenia podmienok účasti a hodnotenia 

ponúk; 

- v prípade potreby vypracovanie oznámení uchádzačom o vylúčení ponuky z procesu 

verejného obstarávania; 

- vypracovanie zákonných oznámení/informácií súvisiacich s procesom hodnotenia 

splnenia podmienok účasti a hodnotenia ponúk; 

- vypracovanie oznámení o výsledku verejného obstarávania; 

- vypracovanie a zaslanie Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“)  informácie o 

výsledku verejného obstarávania; 

- vypracovanie textu správy o plnení zmluvy. 

 

1.3 Súčasťou činností uvedených v bode 1.2 tejto Zmluvy nie je: 

- definovanie a opis predmetu zákazky; 

- určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky; 

- vypracovanie stanoviska k námietkam pokiaľ tieto smerujú proti podmienkam, za ktoré 

uchádzač nezodpovedá; 

- delegovanie osôb do komisie na otváranie, resp. hodnotenie ponúk, okrem delegovania 

jednej osoby bez práva hodnotiť. 
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Príloha č. 2 Cenová tabuľka  

 

Názov 
logického 

celku 

P. č. Názov položky Množs
tvo 

Cena za obstaranie zákazky pre Verejného obstarávateľa 
(VVCA) 

Cena za obstaranie zákazky pre Zúčastneného verejného 
obstarávateľa (MID) 

Celková cena za obstaranie zákazky                                           

Cena  v EUR bez 
DPH 

DPH v EUR 
(sadzba 20 %) 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

Cena  v EUR 
bez DPH 

DPH v EUR 
(sadzba 20 %) 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

Cena  v EUR bez 
DPH 

DPH v EUR 
(sadzba 20 %) 

Cena v EUR 
vrátane DPH 

Poradenské 
služby vo 
verejnom 

obstarávaní 

1.  

Obstaranie nadlimitnej 
zákazky s názvom  

SW a údržba pre projekt 

1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

2.  

Obstaranie nadlimitnej 

zákazky s názvom HW 

vybavenie pre projekt 
1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

3.  

Obstaranie nadlimitnej 

zákazky s názvom SW 

riešenia a systémy 
1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

4.  

Obstaranie nadlimitnej 

zákazky s názvom SW - 

virtuálne nasadenie 
1x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

5.  

Obstaranie zákazky s nízkou 

hodnotou s názvom Webová 

stránka 
1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

6.  

Obstaranie podlimitnej 

zákazky cez EKS s názvom 

Komunikačné zariadenia 
1x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

7.  

Obstaranie zákazky s nízkou 

hodnotou cez EKS s názvom 

PC a procesor pre projekt 
1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

8.  

Obstaranie nadlimitnej 
zákazky s názvom  

Laboratórne vybavenie 

1x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

9.  

Obstaranie podlimitnej 
zákazky cez EKS s názvom  

Materiál 

1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

10.  

Obstaranie nadlimitnej 
zákazky s názvom  

Obrábacie centrum 

1x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 
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11.  

Obstaranie nadlimitnej 
zákazky s názvom  

Maintenance novej 
infraštruktúry 

1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

12.  

Obstaranie nadlimitnej 
zákazky s názvom  

Odborné služby 

1x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

13.  

Obstaranie nadlimitnej 
zákazky s názvom  

Roboty a príslušenstvo 

1 x 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

CELKOM 

doplniť kladné číslo 

zaokrúhlené na 2 

desatinné miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 

doplniť kladné 

číslo zaokrúhlené 

na 2 desatinné 

miesta 
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Príloha č. 3 Podmienky účasti uchádzačov 

1 Osobné postavenie 

1.1 Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO. 

1.2 Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: 

1.2.1 Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže 

splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS alebo 

predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS, pričom ak jeho zápis v ZHS 

neobsahuje všetky doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti v 

súlade s ustanovením § 32 ods.2 ZVO platného v čase vyhlásenia tohto verejného 

obstarávania, predloží tieto doklady v svojej ponuke. 

1.2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok 

účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO. 

1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

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

niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2.2 vyššie 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 alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 

pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže 

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

odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

1.5 Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v             

§ 32 ZVO. 

2 Odborná spôsobilosť 

2.1 Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre 

preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených 

podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady: 

2.1.1 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam poskytnutých služieb za 

predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt 

dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 

 Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Zo zoznamu poskytnutých služieb vo vzťahu k službám poradenstva vo verejnom 
obstarávaní musí vyplynúť, že uchádzač v požadovanom období realizoval zákazku alebo 
zákazky, ktorých predmetom bolo poradenstvo pri obstarávaní minimálne 2 zákaziek 
postupom zadávania nadlimitných zákaziek. 

 
 Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky podľa § 38 ods. 5 ZVO: 
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Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: Podmienka a pre ňu určená 

minimálna úroveň štandardu vo vzťahu k službám poradenstva pri verejnom obstarávaní 

má preukázať dostatočné skúsenosti uchádzača v segmente poskytovania 

obstarávaných služieb. Minimálna úroveň štandardu je primeraná, nakoľko požiadavky 

na predmety poskytnutých služieb sú totožné so základným úlohami poradcu pre 

verejné obstarávania.  

2.1.2 V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a 

odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiaceho zamestnanca (experta), 

zodpovedného za riadenie poskytovania služby. 

 Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

Uchádzač musí preukázať svoju odbornú spôsobilosť na poskytovanie požadovaných 
služieb potvrdením že má k dispozícii nižšie uvedeného experta spĺňajúceho stanovené 
požiadavky. Nižšie uvedené požiadavky na experta uchádzač preukáže: 

 
a)predložením profesijného životopisu, s minimálnym obsahom: 
*meno a priezvisko experta, 
*dosiahnuté vzdelanie, 
*akademický titul, 
*súčasná pracovná pozícia, 
*prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu obstarávania, 
*vlastnoručný podpis experta. 

 
b)predložením informácií o plneniach (zákazkách), ktoré expert realizoval, 
preukazujúcich jeho odbornú spôsobilosť a prax (ďalej praktická skúsenosť); každá 
praktická skúsenosť predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 
*názov zákazky, ktorej obstarávanie expert realizoval, 
*identifikáciu verejného obstarávateľa / obstarávateľa, 
*identifikáciu zákazky vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie / v Európskom 
vestníku 
*stručný popis činností, ktoré príslušný expert zabezpečoval a pracovnú pozíciu, ktorú 
expert zastával, 
*identifikáciu a kontaktné údaje (telefón a mail) osoby, u ktorej si možno overiť príslušné 
údaje t.j. konečného odberateľa plnenia (verejného obstarávateľa / obstarávateľa) alebo 
zamestnávateľa, pre ktorého expert činnosť vykonával. 
 
c) v prípade, ak uchádzač nie je súčasným zamestnávateľom príslušného experta, 
predložením zmluvy uzavretej medzi uchádzačom a expertom (v zmysle bodu 2.2)                      
o využití odborných kapacít experta pri plnení zmluvy uchádzačom, ak sa stane 
úspešným uchádzačom. 

 

Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych 

požiadaviek na experta: 

2.1.2.1 Expert pre verejné obstarávanie 

a) najmenej 5 rokov skúseností v oblasti verejného obstarávania – uchádzač 

u experta preukáže predložením profesijného životopisu podľa bodu 2.1.2 

písm. a) tejto prílohy vyššie; 
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c) najmenej 3 praktické skúsenosti s riadením obstarávania zákaziek postupom 

zadávania nadlimitných zákaziek obstarávania – uchádzač u experta preukáže 

predložením profesijného životopisu podľa bodu 2.1.2 písm. b) tejto prílohy 

vyššie. 

 Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky podľa § 38 ods. 5 ZVO: 

Podmienka a pre ňu určená minimálna úroveň štandardu má preukázať dostatočné 

odborné znalosti experta, ktorý sa bude podieľať na realizácii služieb tvoriacich predmet 

zákazky. Minimálna požadovaná odborná úroveň je stanovená tak, aby garantovala 

dostatočné skúsenosti a znalosti experta pre realizáciu procesu verejného obstarávania 

zákazky postupom súťažný dialóg. 

2.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s 

ustanovením § 34 ods. 3 ZVO. 

3 Spoločné podmienky  

3.1 Splnenie podmienok účasti možno preukázať aj čestným vyhlásením alebo JED - om, pričom 

požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti doplní úspešný uchádzač po 

vyhodnotení ponúk v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
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Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

  
 Ako štatutárny zástupca spoločnosti [doplniť názov], ktorá predložila ponuku na základe výzvy na 

predloženie cenovej ponuky zo dňa 06.09.2017 pre obstaranie zákazky s nízkou hodnotou s názvom 
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s obstaraním 
tejto zákazky som: 

 
a) nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 

je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 
postavenia v súťaži, 
 

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  
 

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania, 
 

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie. 
 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

 

 

                                                                                                            –––––––––––––––––––––––––- 

                                                                                                                      [doplniť podpis] 

 
 


