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Súťažné podklady boli pripravené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a sú 

predmetom ochrany podľa Autorského zákona. Všetky práva k súťažným podkladom sú vyhradené, 

najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. Žiadna časť týchto súťažných podkladov nesmie 

byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronicky alebo iným spôsobom) bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu verejného obstarávateľa, reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line 

systémov ukladaná do pamäti, spracovaná či šírená pre iné účely, ako pre použitie v tomto verejnom 

obstarávaní. 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 3 z 107 

 

Obsah súťažných podkladov 
 

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV .................................................................................................... 3 

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV ................................................................................ 7 

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE .................................................................................................. 7 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa ......................................................................................... 7 
2. Predmet zákazky ........................................................................................................................ 7 
3. Komplexnosť dodávky ................................................................................................................ 7 
4. Zdroj finančných prostriedkov ..................................................................................................... 8 
5. Zmluva ........................................................................................................................................ 8 
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky ............................................................................... 9 
7. Oprávnený záujemca / uchádzač ............................................................................................... 9 
8. Predloženie ponuky .................................................................................................................... 9 
9. Variantné riešenie ..................................................................................................................... 10 
10. Platnosť ponuky ...................................................................................................................... 10 
11. Podmienky verejného obstarávania ....................................................................................... 11 
12. Náklady na ponuku ................................................................................................................. 12 

ČASŤ II. DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE ....................................................................................... 12 
13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi ........................... 12 
14. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov ................................................................... 12 
15. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky ........................................................................ 13 

ČASŤ III. PRÍPRAVA PONUKY ................................................................................................................ 13 
16. Jazyk ponuky .......................................................................................................................... 13 
17. Obsah ponuky ......................................................................................................................... 13 
18. Splnenie podmienok  účasti uchádzačov ............................................................................... 16 
19. Zábezpeka .............................................................................................................................. 17 
20. Mena a ceny uvádzané v ponuke ........................................................................................... 17 
21. Vyhotovenie ponuky ............................................................................................................... 18 

ČASŤ IV. PREDKLADANIE PONÚK .......................................................................................................... 18 
22. Označenie obalov ponúk ........................................................................................................ 18 
23. Miesto a lehota na predkladanie ponúk .................................................................................. 19 
24. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky ................................................................................... 19 

ČASŤ V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK ...................................................................................... 19 
25. Otváranie obálok s ponukami ................................................................................................. 20 
26. Dôvernosť procesu zadávania verejnej zákazky .................................................................... 20 
27. Preskúmanie ponúk ................................................................................................................ 20 
28. Oprava chýb ............................................................................................................................ 21 
29. Vysvetľovanie ponúk ............................................................................................................... 21 
30. Mena na vyhodnotenie ponúk ................................................................................................. 22 
31. Hodnotenie ponúk ................................................................................................................... 22 
32. Elektronická aukcia ................................................................................................................. 23 

ČASŤ VI. DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ .................................................................. 24 
33. Dôvernosť procesu verejného obstarávania ........................................................................... 24 
34. Opravné prostriedky ............................................................................................................... 25 

ČASŤ VII. UZATVORENIE ZMLUVY ......................................................................................................... 25 
35. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ............................................................................ 25 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 4 z 107 

36. Uzavretie zmluvy..................................................................................................................... 25 
37. Doplňujúce informácie ............................................................................................................ 26 

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV ......................................................................................... 28 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV - ČASŤ „A“ ....................................................................................... 28 
1. Osobné postavenie ................................................................................................................... 28 
2. Finančné a ekonomické postavenie ......................................................................................... 30 
3. Technická alebo odborná spôsobilosť ...................................................................................... 31 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV - ČASŤ „B“ ....................................................................................... 32 
1. Osobné postavenie ................................................................................................................... 32 
2. Finančné a ekonomické postavenie ......................................................................................... 34 
3. Technická alebo odborná spôsobilosť ...................................................................................... 35 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV - ČASŤ „C“ ....................................................................................... 36 
1. Osobné postavenie ................................................................................................................... 36 
2. Finančné a ekonomické postavenie ......................................................................................... 38 
3. Technická alebo odborná spôsobilosť ...................................................................................... 39 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV - ČASŤ „D“ ....................................................................................... 40 
1. Osobné postavenie ................................................................................................................... 40 
2. Finančné a ekonomické postavenie ......................................................................................... 42 
3. Technická alebo odborná spôsobilosť ...................................................................................... 43 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV - ČASŤ „E“ ....................................................................................... 44 
1. Osobné postavenie ................................................................................................................... 44 
2. Finančné a ekonomické postavenie ......................................................................................... 46 
3. Technická alebo odborná spôsobilosť ...................................................................................... 47 

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA ................................... 50 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK - ČASŤ „A“ ........................................................................................ 50 
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK - ČASŤ „B“ ........................................................................................ 50 
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK - ČASŤ „C“ ........................................................................................ 51 
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK - ČASŤ „D“ ........................................................................................ 52 
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK - ČASŤ „E“ ........................................................................................ 53 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ........................................................................................................ 55 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ČASŤ „A“ ................................................................................................... 55 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ČASŤ „B“ ................................................................................................... 57 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ČASŤ „C“ ................................................................................................... 58 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ČASŤ „D“ ................................................................................................... 59 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ČASŤ „E“ ................................................................................................... 60 

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY ............................................................................................................ 63 

SPÔSOB URČENIA CENY - ČASŤ „A“ ...................................................................................................... 63 
SPÔSOB URČENIA CENY - ČASŤ „B“ ...................................................................................................... 63 
SPÔSOB URČENIA CENY - ČASŤ „C“ ...................................................................................................... 64 
SPÔSOB URČENIA CENY - ČASŤ „D“ ...................................................................................................... 65 
SPÔSOB URČENIA CENY - ČASŤ „E“ ...................................................................................................... 66 

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY................................................... 68 

OBCHODNÉ PODMIENKY - ČASŤ „A“ ...................................................................................................... 68 
OBCHODNÉ PODMIENKY - ČASŤ „B“ ...................................................................................................... 77 
OBCHODNÉ PODMIENKY - ČASŤ „C“ ...................................................................................................... 83 
OBCHODNÉ PODMIENKY - ČASŤ „D“ ...................................................................................................... 89 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 5 z 107 

OBCHODNÉ PODMIENKY - ČASŤ „E“ ...................................................................................................... 95 

PRÍLOHA Č. 1 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM ................................................................................... 102 

PRÍLOHA Č. 2 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM ................................................................................... 104 

PRÍLOHA Č. 3 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM ................................................................................... 105 

PRÍLOHA Č. 4 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM ................................................................................... 106 

PRÍLOHA Č. 5 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM ................................................................................... 107 

 
 
 
 
PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV V ELEKTRONICKEJ FORME: 
 
 

Názov dokumentu Formát dokumentov poskytovaných 

v elektronickej forme 

Súťažné podklady *.pdf 

Obchodné podmienky (zmluvy) *.doc 

Príloha č. 1 až Príloha č. 5 *.doc 

 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 6 z 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
 
 
 

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV 
 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 7 z 107 

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV 

 

Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Zastúpené: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy 
IČO: 37956124 
DIČ: 2021874415 
IČ DPH: - - - 
Sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 
Štát: Slovenská republika  
 
Kontaktná osoba na získanie súťažných podkladov a verejné obstarávanie: 
Meno a priezvisko: Ing. Mária Schwarzová 
Poštová adresa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 
Tel.: 045/ 685 55 85 
GSM: 0905/ 273 347 
E-mail: sekretariat@sosnb.sk 
Web: www.sosnb.sk 
 
Druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: podľa § 6, ods. 1), písm. d) 

 

2. Predmet zákazky  

2.1 Názov zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem  
potrebovať“ 

Druh zákazky:   obstaranie služieb 
Postup:       Podlimitná zákazka, verejná súťaž 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 31.888,33 EUR bez DPH 

 
2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 32321300-2 (Audiovizuálne materiály) 
Doplnkový slovník: 80532000-2 (Manažérske školenia), 22100000-1 (Tlačené knihy, brožúry a 
letáky), 39162200-7 (Učebné pomôcky a zariadenia). 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „B.1 Opis predmetu zákazky“ týchto 
súťažných podkladov. 

 

3. Komplexnosť dodávky 

3.1 Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na päť častí, a to na časť „A“, časť „B“, časť „C“, 
časť „D“ a časť „E“. Uchádzač môže predložiť súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo časti, 
alebo na všetky časti súčasne. 
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3.2 Časť „A“: Nákup hlasovacích zariadení, kódovaných slovníkov, kódovaných cvičebníc v rámci 
projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“ 
a) podrobné vymedzenie predmetu zákazky v časti „A“ je uvedené v súťažných podkladoch, časť 

B.1 Opis predmetu zákazky, 
b) predpokladaná hodnota v časti „A“ je 8,666,67 EUR bez DPH, 
c) Zaradenie predmetu zákazky v časti „A“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 

32321300-2 (Audiovizuálne materiály), 39162200-7 (Učebné pomôcky a zariadenia). 
3.3 Časť „B“: Vytvorenie e-cvičení v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“ 

a) podrobné vymedzenie predmetu zákazky v časti „B“ je uvedené v súťažných podkladoch, časť 
B.1 Opis predmetu zákazky, 

b) predpokladaná hodnota v časti „B“ je 12.000,00 EUR bez DPH, 
c) zaradenie predmetu zákazky v časti „B“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 

32321300-2 (Audiovizuálne materiály). 
3.4 Časť „C“: Zabezpečenie školenia v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“ 

a) podrobné vymedzenie predmetu zákazky v časti „C“ je uvedené v súťažných podkladoch, časť 
B.1 Opis predmetu zákazky, 

b) predpokladaná hodnota v časti „C“ je 750,00 EUR bez DPH, 
c) zaradenie predmetu zákazky v časti „C“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 

32321300-2 (Audiovizuálne materiály), 80532000-2 (Manažérske školenia) 
3.5 Časť „D“: Grafické spracovanie a tlač publikácií v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ 
a) podrobné vymedzenie predmetu zákazky v časti „D“ je uvedené v súťažných podkladoch, časť 

B.1 Opis predmetu zákazky, 
b) predpokladaná hodnota v časti „D“ je 4.916,67 EUR bez DPH, 
c) zaradenie predmetu zákazky v časti „D“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 

22100000-1 (Tlačené knihy, brožúry a letáky), 
3.6 Časť „E“: Vytvorenie pracovných listov v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“ 

a) podrobné vymedzenie predmetu zákazky v časti „E“ je uvedené v súťažných podkladoch, časť 
B.1 Opis predmetu zákazky, 

b) predpokladaná hodnota v časti „E“ je 5.555,00 EUR bez DPH, 
c) Zaradenie predmetu zákazky v časti „E“ podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 

32321300-2 (Audiovizuálne materiály). 
 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a zo zdrojov 
Banskobystrického samosprávneho kraja. 

4.2 Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program 
Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 
008/2013/1.1/OPV). 

4.3 Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových 
dokladov so splatnosťou 30 dní od poskytnutia riadneho plnenia a odo dňa doručenia daňového 
dokladu objednávateľovi. 

4.4 Verejný obstarávateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH. 
 

5. Zmluva 

5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie jednej kúpnej zmluvy a štyroch zmlúv o dielo 
na predmet zákazky podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, a to na každú 
časť predmetu obstarávania samostatne.  
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5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky pre 
časť „A“, pre časť „B“, pre časť „C“, pre časť „D“ a pre časť „E“ je uvedené v súťažných 
podkladoch v častiach B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné 
podmienky dodania predmetu zákazky.  

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa 

6.2 Trvanie zmluvy: Kúpna zmluva a zmluvy o dielo budú uzatvorené na dobu určitú. 
6.3 Termín dodania predmetu zákazky: odo dňa účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, 

resp. do ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP. 
6.4 Kúpna zmluva a jednotlivé zmluvy o dielo nadobudnú účinnosť po odsúhlasení celého procesu 

verejného obstávania SO/RO pre Operačný program Vzdelávanie. 
 

7. Oprávnený záujemca / uchádzač 

7.1 Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva 
tovar alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. 

7.2 Uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na 
trhu dodáva tovar alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

7.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie 
sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť (podľa  § 17 ods. 3 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v 
politických stranách a v politických hnutiach nesmie byť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen 
alebo spoločník je strana alebo hnutie, uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom 
obstarávaní). 

7.4 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.3, bude táto ponuka z verejnej súťaže 
vylúčená. 

7.5 Ak predloží ponuku skupina dodávateľov (§ 31 zákona o verejnom obstarávaní), verejný 
obstarávateľ bude od nej vyžadovať  vytvorenie  právnych vzťahov v prípade, že jej ponuka bude 
prijatá. 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 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej 
alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26, ods. 1, 
písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Verejný obstarávateľ v prípade skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky 
vyžaduje, aby všetci členovia takejto skupiny dodávateľov udelili splnomocnenie jednému z členov 
skupiny dodávateľov, konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v 
tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia jej ponuky a súčasne 
podpísať spoločné vyhlásenie každého z členov, že zotrvá v skupine počas celého postupu 
zadávania zákazky a aj počas realizácie zákazky. 

 

8. Predloženie ponuky 

8.1 Uchádzač môže predložiť súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo časti, alebo na všetky časti 
súčasne. (§ 39, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Uchádzač 
musí predložiť v jednej obálke dve ponuky označené ako „Originál“ a „Kópia“ v tlačenej forme a 
jednu ponuku na elektronickom nosiči vo formáte *.pdf. 
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Kópia ponuky v elektronickej podobe musí zodpovedať podpísanej papierovej verzii a všetky 
textové a tabuľkové výstupy musia byť v strojovo čitateľnom tvare vo formáte *.pdf; obrázkové 
výstupy musia byť taktiež vo formáte *.pdf. 

 
Informácia: Súbor vo formáte *.pdf možno vytvoriť napr. z textového dokumentu (*.doc, *.rtf a 
pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute PDF, Adobe Acrobat s pod.). Ak by bol PDF súbor 
vo výnimočných prípadoch vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť 
prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do 
textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.). 
 

8.2 Súčasťou každej ponuky musí byť: 
a) označenie, či uchádzač predkladá ponuku na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť 

„C“ alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, 
b) vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača (príloha tejto časti súťažných 

podkladov) a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo 
na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne 

c) návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ 
alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, 

d) doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a podľa 
týchto súťažných podkladov a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo 
na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne. 

8.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22 osobne alebo poštovou zásielkou na 
adresu uvedenú v bode 23.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. 

8.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

8.5 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný obstarávateľ 
vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 

9. Variantné riešenie 

9.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

10. Platnosť ponuky 

10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. najneskôr do 31.07.2015. 

10.2 Uchádzač môže v zákonom stanovenej lehote podať žiadosť o nápravu v zmysle § 136 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení adresovanú verejnému obstarávateľovi. 
Verejný obstarávateľ doručí do siedmich dní od doručenia úplnej žiadosti o nápravu žiadateľovi a 
všetkým uchádzačom výsledok vybavenia  žiadosti o nápravu. 

10.3 Uchádzač môže podať námietku v zmysle § 138 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení adresovanú úradu a kontrolovanému - verejnému obstarávateľovi.  

10.4 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup, pri ktorom by došlo  
k pozastaveniu plynutia lehôt, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty 
viazanosti ponúk. 
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11. Podmienky verejného obstarávania 

11.1 V prípade, že ponuka uchádzača na uvedený predmet zákazky bude inak neprijateľná, to 
znamená, že napríklad ponuka spĺňa podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a náležitosti ponuky, ale uchádzač v ponuke uviedol pre verejného 
obstarávateľa inak neprijateľné podmienky, bude táto ponuka z procesu verejného obstarávania 
vylúčená.  Inak neprijateľnou ponukou môže byť aj ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také 
podmienky (napr.: zmluvné, technické, platobné a pod.), ktoré majú za následok zvýšené 
náklady, ktoré verejný obstarávateľ v príprave procesu verejného obstarávania nepredpokladal 
alebo podmienky ponuky verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť 
a akceptovať alebo sa podmienky uchádzača uvedené v ponuke vymykajú bežným obchodným 
zvyklostiam alebo sú v rozpore s platnou právnou legislatívou alebo obsahujú zjavne nevýhodné 
podmienky, ktorých uplatnenie je možné definovať ako nekalú súťaž. 

11.2 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 100, 
ods. 1, písm. i) zákona o verejnom obstarávaní, ak: 

a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v 
lehote stanovenej citovaným zákonom, 

b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote stanovenej citovaným 
zákonom, ak všetky predložené ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, 

d) zrušenie postupu nariadil úrad. 
11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo predmetné verejné obstarávanie alebo ak nebolo 
predložených viac než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile 
odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil. 

11.4 V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 100 
zákona o verejnom obstarávaní a súťažných podkladov, bude postupovať v súlade s § 101 
zákona  o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

11.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa 
zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by 
znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo predložená ponuka bude neprijateľná pre 
verejného obstarávateľa vzhľadom na prevádzkové potreby verejného obstarávateľa alebo ak 
predložená ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

11.6 Úspešný uchádzač podľa § 45, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní je povinný poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť 
uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzatvorenie 
písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo 
nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom 
alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa 
umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, 
keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, 
ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 
riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, 
keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je 
dlhšia, než 30 dní. 
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12. Náklady na ponuku 

12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

12.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 

12.3 Ponuky doručené na adresu obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie verejnej súťaže. 

 
 

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

13.1 Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v  
ponuke a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich 
predloženie. 

13.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej aj “informácie”) medzi verejným 
obstarávateľom a  záujemcami/uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom 
pošty, elektronicky, ich kombináciou alebo doručením osobne. 

13.3 Písomnou komunikáciou sa rozumie akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísel, 
ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej. Môže zahŕňať informácie prenášané  
a uložené elektronickými prostriedkami. Je písané písacím strojom alebo vytlačené tlačiarňou 
počítača na kancelárskom papieri. 

13.4 Elektronickou komunikáciou s rozumie použitie elektronických zariadení na spracovanie vrátane 
digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, 
rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. 
Elektronickou komunikáciou sa rozumie aj akékoľvek odovzdávanie písomnej komunikácie 
prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú e-mail adresu. 

13.5 Telefonickou komunikáciou sa rozumie akékoľvek slovné vyjadrenie odovzdané prostredníctvom 
telefónneho aparátu. 

13.6 Pri dorozumievaní spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jeho obsah a nie je zaručená jeho 
pravosť, záujemca/uchádzač doručí takéto informácie aj v písomnej forme, a to najneskôr do 3 
dní odo dňa odoslania týchto informácií, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 

13.7 Pri zistení rozdielov medzi obsahom údajov odoslaných záujemcom/uchádzačom spôsobom, 
ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah a nie je zaručená ich pravosť a obsahom údajov 
vyhotovených a doručených záujemcom/uchádzačom v písomnej forme, rozhodujúca je písomná 
forma. 

 

14. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

14.1 V prípade potreby vysvetlenia súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov podľa bodu 13 písomne požiadať o ich vysvetlenie podľa 
§ 100, ods. 1, písm. e) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní priamo u zodpovednej osoby 
na adrese  uvedenej v bode 1. 
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14.2 Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti § 100 ods. 1, 
písm. e) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo 
Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich 
pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; 
záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. 

14.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, sa preukázateľne 
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom/uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady od 
verejného obstarávateľa, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o 
vysvetlenie, záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

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

 

15. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

15.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná a verejným obstarávateľom nie je 
organizovaná. 

 
 

Časť III. Príprava ponuky 

 

16. Jazyk ponuky 

16.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom 
jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 
preložené do slovenského jazyka. Verejný obstarávateľ uzná doklady na preukázanie splnenia 
podmienok účasti aj v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených 
dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku. 

16.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady a dokumenty tvoriace ponuku, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad 
takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, je rozhodujúci úradný 
preklad v štátnom jazyku. 

 

17. Obsah ponuky 

17.1 Ponuka je prejav vôle uchádzača a dôkazom toho, že chce za ním stanovenú úhradu poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi určité plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným 
obstarávateľom. 

17.2 Ponuka v časti „Ostatné“ na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo 
na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne predložená uchádzačom musí obsahovať: 

a) Titulný list s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 
zákazky (na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na 
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časť „E“ alebo na všetky časti súčasne) týchto Súťažných podkladov a obsah ponuky, 
resp. zoznam všetkých požadovaných dokumentov s označením čísla strany, kde sa 
predmetný dokument nachádza, 

b) Dokument, kde budú uvedené identifikačné údaje uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov, za každého člena skupiny osobitne (obchodné meno, sídlo, adresa 
podnikania, právna forma, štatutárny zástupcovia, kontaktná osoba, telefón, e-mail), 

c) Vyhlásenie uchádzača, že bezvýhradne súhlasí a plne akceptuje ustanovenia návrhu 
zmluvy predmetu zákazky na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na 
časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, a bezvýhradne súhlasí s 
podmienkami uvedenými vo výzve v týchto súťažných podkladoch a ostatných 
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, 

d) Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a 
údajov uvedených v ponuke a o tom, že uchádzač obsahu súťažných podkladov 
porozumel, a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ 
alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, 

e) V prípade skupiny dodávateľov - čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci 
za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásila, že v prípade prijatia ich ponuky verejným 
obstarávateľom budú ručiť spoločne a nerozdielne za ich spoločné záväzky ale aj za 
záväzky jej jednotlivých členov voči verejnému obstarávateľovi, ktoré vzniknú pri 
realizácii predmetu zákazky a počas záručnej lehoty. Je potrebné v prípade osoby 
oprávnenej konať v mene spoločnosti doložiť aj originál alebo úradne overenú kópiu 
splnomocnenia s uvedeným rozsahom úkonov vydareného spoločnosťou osobne 
oprávňujúcej na konanie v mene spoločnosti/uchádzača alebo člena skupiny 
dodávateľov, a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ 
alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, 

f) V prípade skupiny dodávateľov - plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude 
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny podpísanú všetkými členmi skupiny, alebo osobou, resp. osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, a to na časť „A“ alebo na 
časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti 
súčasne, 

g) Uchádzač predloží doklady podľa bodu 18 týchto súťažných podkladov - splnenie 
podmienok účasti uchádzačov, a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ 
alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, 

h) Čestné vyhlásenie uchádzača na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na 
časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne o tom, že uchádzač nie je 
v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku, v súlade s ustanovením §39 ods. 5) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení, 

i) Čestné vyhlásenie uchádzača na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na 
časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne o tom, že dôverné a osobné 
údaje v ním predloženej ponuke sám náležite ošetril, v súlade so zákonom č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že 
uchádzač bezvýhradne súhlasí so zverejnením jeho ponuky v CRDVO, ktoré boli 
poskytnuté v ponuke predloženej na CD, ktorá je zhodná až na náležite ošetrené údaje 
s ponukou predloženou v listinnej forme. Týmto nie sú dotknuté zverejnenia oznámení 
o výsledku verejného obstarávania, komisie, otváranie ponúk, poroty a povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník 
v platnom znení, 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 15 z 107 

j) Čestné vyhlásenia uchádzača na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na 
časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne o tom, že predkladá jednu 
ponuku na konkrétnu časť predmetu zákazky, 

k) Návrh zmluvy poskytnutý verejným obstarávateľom uchádzačovi, uvedený v časti B.3 
Obchodné podmienky súťažných podkladov a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na 
časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, ktorý sa 
nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy bez vyplnenej ceny, uchádzač vyplní 
iba svoje identifikačné údaje, podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v 
doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov 
musí byť podpísaný každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi 
orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať 
príp. v inom doklade. 

17.3 Ponuka v časti „Kritériá“ a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ 
alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne predložená uchádzačom musí obsahovať: 

a) Dokument, v ktorom uchádzač uvedie kritériá na predmet zákazky na časť „A“ alebo na 
časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti 
súčasne opísané v časti B týchto Súťažných podkladov spôsobom: 

 uchádzač - platca DPH uvedie: cena v EUR bez DPH za predmet zákazky; 
sadzba DPH v % výške DPH; navrhovaná cena s DPH v EUR za predmet 
zákazky, 

 uchádzač - neplatca DPH uvedie: konečnú cenu v EUR. 
Tieto údaje sú súčasťou prílohy zmluvy na predmet zákazky s názvom „Návrh 
uchádzača na plnenie kritérií“, 

b) Vyhlásenie uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a to na časť „A“ alebo 
na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti 
súčasne (povinný formulár uvedený v prílohe tejto časti súťažných podkladoch), ktorý 
musí byť podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení 
podnikať príp. v inom doklade, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný 
každým členom skupiny, štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny v súlade so 
spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade. 
Vyhlásenie na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  musí byť totožné s cenou 
uvádzanou v návrhu zmluvy, 

c) Návrh zmluvy poskytnutý verejným obstarávateľom uchádzačovi, uvedený v časti B.3 
Obchodné podmienky súťažných podkladov a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na 
časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne, ktorý sa 
nesmie odlišovať od predmetného vzoru zmluvy (uchádzač doplní iba svoje 
identifikačné údaje, vyplní ceny -  musia byť totožné s cenou uvádzanou vo vyhlásení  a  
doplní príp. iné verejným obstarávateľom požadované údaje), podpísaný uchádzačom, 
štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v súlade so 
spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom doklade, v 
prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny, 
štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za člena skupiny v súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o 
oprávnení podnikať príp. v inom doklade, 

d) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 1 až prílohu č. 4 týchto súťažných podkladov. 
17.4 Dokumenty, ktoré vyhotovuje uchádzač, musia byť podpísané ním, alebo osobou oprávnenou 

konať v mene uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom 
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skupiny, alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny s doložením 
originálneho, alebo úradne overeného splnomocnenia oprávnenej osoby konať v mene 
spoločnosti/ uchádzača/ člena skupiny, s uvedením rozsahu úkonov, na ktoré je táto osoba 
splnomocnená. 

17.5 Ponuka uchádzača, časť „Ostatné“ bude zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná. Ponuka 
uchádzača, časť „Kritériá“ bude zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná. 

17.6 Úspešný uchádzač na vyzvanie verejného obstarávateľa predloží zmluvu v štyroch origináloch s 
prílohami, ktorá musí zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom 
v časti B.3 Obchodné podmienky a v súťažných podkladoch predložených verejným 
obstarávateľom. 

17.7 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované obstarávateľom musia byť v ponuke 
predložené ako originály, alebo ich úradne overené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak, musia 
byť platné a nesmú obsahovať nepravdivé a skreslené informácie. 

17.8 Minimálny rozsah, obsah ponuky, tak ako to vyplýva zo súťažných podkladov, poradie, 
označenie, platnosť a úplnosť jednotlivých dokladov je pre uchádzača záväzné. 

17.9 Uchádzač predloží ponuku v 2 vyhotoveniach v písomnej (papierovej) forme a v 1 
vyhotovení na CD/DVD vo formáte *.pdf (v zmysle Metodiky na vkladania dokumentov z 
verejného obstarávania - http://crdvo.uvo.gov.sk). Uchádzač berie na vedomie, že ponuka 
predložená v elektronickej podobe podľa predchádzajúcej vety bude obstarávateľom 
bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania 
zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9, 
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuka na CD/DVD nosiči bude obsahovať 
informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo 
strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že kópia 
ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať 
v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

 

18. Splnenie podmienok  účasti uchádzačov 

18.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov, a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo na časť 
„E“ alebo na všetky časti súčasne, bude založené na posúdení splnenia: 

a) podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia 
uvedených v § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

b) rozsah požiadaviek určených na preukázanie: 

 finančného alebo ekonomického postavenia, 

 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača. 
18.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 18.1 sa bude posudzovať 

z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov a to na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na časť „D“ alebo 
na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne. 

18.3 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov musia byť 
súčasťou ponuky. Ak súčasťou ponuky uchádzača nebude niektorý z dokladov bodu 18.1,  
komisia vylúči uchádzača zo súťaže. 

18.4 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, 
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44, ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom a obstarávateľom. 
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18.5 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie predložených dokladov, neodpovie na niektorú z otázok 
komisie na vyhodnotenie ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti  
A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený. 

18.6 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady (ktorým uplynula lehota 
platnosti, alebo ktoré sú neúplné, alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné a poškodené), 
nepredloží po písomnej žiadosti verejného obstarávateľa o vysvetlenie, alebo doplnenie 
predložených dokladov podľa týchto súťažných podkladov, požadované vysvetlenie, alebo 
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, poskytne nepravdivé, alebo skreslené 
informácie, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený.  

18.7 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní uchádzačov záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou 
spoločnosťou požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych 
akcionárov, nie starší ako 60 dní s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo 
názvu, adresy pobytu, alebo sídla, identifikačného čísla, alebo dátumu narodenia, ak nebolo 
pridelené identifikačné číslo, v súlade s § 33 ods. 5) citovaného zákona.  

18.8 Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 11) zákona o verejnom obstarávaní, možno 
preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 
ods. 1) citovaného zákona v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.  

18.9 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie, alebo doplnenie predložených 
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, 
uchádzač a záujemca doplní doklady spôsobom podľa zákona o verejnom obstarávaní a ak ide 
o doplnenie iných dokladov, alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač, alebo záujemca ho/ich 
doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je povinný urobiť v lehote do: 

a) 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil formu 
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy, 

b) 2-och pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil 
elektronickú formu komunikácie, 

c) pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.  
18.10 Lehota na predloženie, alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná ak uchádzač, 
alebo záujemca predloží, alebo doplní doklady, najneskôr v posledný deň lehoty.  

 

19. Zábezpeka 

19.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje. 
 

20. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

20.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

20.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Všetky platby budú prebiehať 
v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB 
platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 

20.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

a) navrhovaná cena bez DPH v eurách, 
b) sadzba DPH a výška DPH v eurách, 
c) navrhovaná cena vrátane DPH v eurách. 
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20.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie 
je platiteľom  DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

20.5 Ak sa uchádzač stane v priebehu plnenia zmluvy platiteľom DPH, zmluvná cena sa nebude 
navyšovať ale sa upraví na základ bez DPH a sadzba DPH. 

 
Upozornenie pre zahraničných uchádzačov: 
V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
 

21. Vyhotovenie ponuky 

21.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 
perom s nezmazateľným atramentom a pod. v dvoch papierových vyhotoveniach a v jednom 
digitálnom vyhotovení tak, ako je uvedené v bode 8.1. tejto časti súťažných podkladov. 

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

21.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky boli očíslované a parafované 
osobou, alebo osobami podpisujúcimi ponuku. Podpisy musia byť napísané perom 
s nezmazateľným atramentom. Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania, prepísania, alebo iné 
korekcie musia byť parafované osobou, alebo osobami podpisujúcimi ponuku. 

21.4 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov presné dodržanie špecifikácie pre predmet 
zákazky, a to z dôvodu zabránenia vzniku neoprávnených nákladov vo väzbe k Zmluve o 
poskytnutí NFP č. 153/2014/1.1/OPV (Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena 
tradičnej školy na modernú). 

21.5 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné v súlade s ustanovením § 42, ods. 1) zákona o verejnom 
obstarávaní. 

21.6 Ponuky budú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek a náležitostí ponuky verejného 
obstarávateľa. 

21.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 

určenej lehote, 
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

21.8 Neplatnými dokladmi sú doklady: 
a) ktorým uplynula lehota platnosti, 
b) ktoré sú neúplné, 
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

 
 

Časť IV. Predkladanie ponúk 

 

22. Označenie obalov ponúk 

22.1 Uchádzač vloží ponuku do jedného samostatného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a 
označený požadovanými údajmi podľa bodu 22.2. 

22.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu 
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a 
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uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Ponuka sa predkladá 2 krát 
v papierovej forme a 1 krát v digitálnej forme. 

22.3 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu uvedenú v bode 23.1, 
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
c) označenie “verejná súťaž - neotvárať”, 
d) označenie heslom verejnej súťaže: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu 

„Učím sa to, čo budem potrebovať“ 
e) označenie ponuky uchádzača na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ alebo na 

časť „D“ alebo na časť „E“ alebo na všetky časti súčasne. 
22.4 Pri osobnom doručení ponuky verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 

s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 
22.5 Ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín a čas 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi doručovateľom. Verejný obstarávateľ upozorňuje 
uchádzačov na skutočnosť, že poštové zásielky preberajú zamestnanci verejného obstarávateľa 
len v pracovných dňoch, v čase okolo 11:00 hod. miestneho času. Ponuka doručená po lehote na 
predloženie ponúk bude neotvorená, vrátená uchádzačovi späť. 

 

23. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

23.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
a) pri doručení poštou: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 

968 01 Nová Baňa; sekretariát riaditeľa školy a 
b) pri doručení osobne: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 

968 01 Nová Baňa; sekretariát riaditeľa školy 
 

Pracovná doba obstarávateľa: od 07:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch. 
  
23.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 12.01.2015 do 11:00 hod. 
23.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 23.2 sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 
 

24. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

24.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. 

24.2 Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom 
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 23.1 doplnenú, zmenenú alebo 
inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2 a na 
adresu podľa bodu 23.1. 
 
 

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
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25. Otváranie obálok s ponukami 

25.1 Otváranie obálok s ponukami, časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa: 
12.01.2015 do 11:30 hod. v sídle obstarávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so 
sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa; kancelária riaditeľa školy, v súlade s § 41. 

25.2 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 v súlade s § 41. 

25.3 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije elektronickú aukciu len pre časť „A“. Pre 
ostatné časti verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu. Z uvedeného dôvodu podľa § 
42, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné a 
zároveň pre časť „A“ platí, že otváranie ponúk (v časti „Ostatné“ aj v časti „Kritériá“) je neverejné. 
Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia vymenovaná riaditeľom Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa (ďalej len komisia). 
 

26. Dôvernosť procesu zadávania verejnej zákazky 

26.1 Dôvernosť procesu zadávania verejnej zákazky sa riadi podľa článku VI. bod 33. týchto 
Súťažných podkladov. 

 

27. Preskúmanie ponúk 

27.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
a) obsahujú náležitosti určené v bode 17, 
b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
27.2 Ak ponuka ktoréhokoľvek z uchádzačov nebude obsahovať niektorý z dokladov podľa časti A2 

Podmienky účasti uchádzačov, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 
27.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 

rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení o 
vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré 
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú z 
verejnej súťaže vylúčené. 

27.4 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
27.5 Uchádzač - fyzická osoba, štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača - 

právnická osoba sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca 
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a odovzdá originál, alebo úradne overenú kópiu 
splnomocnenia  na zastupovanie nie staršie ako 6 mesiacov. 

27.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky úspešných uchádzačov, ak ich cena 
prevyšuje celkové finančné možnosti predmetu zákazky. 

27.7 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni: 
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) 

alebo na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak 
nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky, 

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým 
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani 
k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu, 

c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým 
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k 
vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola 
včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d), 
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d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka: 
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a 

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

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4, 
3. ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada 

podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok, 
4. uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o 

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

 

28. Oprava chýb 

28.1 Ponuky, vybrané ako vyhovujúce, skontroluje komisia na vyhodnotenie ponúk z hľadiska číselnej 
správnosti ich výsledkov (§ 42, ods. 2). 

28.2 Zrejmé matematické chyby, zistené komisiou pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 
a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 

uvedená slovom, 
b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 

nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 
c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková 

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

d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; 
platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

28.3 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o 
predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu na 
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej komisiou. 

28.4 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
a) ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo uchádzač nepredloží písomný súhlas s 

vykonanou opravou podľa bodu 28.2 v primeranej lehote určenej komisiou.  
28.5 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 

29. Vysvetľovanie ponúk 

29.1 Verejná obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlenie 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb 
v písaní a počítaní. 

29.2 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 42, 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá 
ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

29.3 Uchádzač môže byť požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka 
obsahovať  mimoriadne nízku cenu - § 42, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, môže písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie v podrobnostiach týkajúcich sa tej 
časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky 
do 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ nebola určená dlhšia lehota. Tieto 
podrobnosti sa môžu týkať najmä:  

a) hospodárnosti poskytovaných služieb a dodávaného tovaru,  
b) technického riešenia, alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii 

na dodanie tovaru, 
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c) osobitosti tovaru, alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom, 
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných 

v mieste dodania tovaru,  
e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.     

29.4 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 
spĺňajú podmienky verejného obstarávateľa na predmet zákazky mimoriadne nízkou ponukou, je 
vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je menej o:  
a) o 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 
b) o 15% nižšia než je cena ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň,  
c) 15% nižšia, než je predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. 

29.5 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky 
uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne 
nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa 
doručenia pozvánky. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač: 
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky v lehote piatich pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa, 
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote danej verejným 

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

odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade 

s požiadavkou verejného obstarávateľa. 
29.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v 

primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s 
príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku. 

29.7 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením: 
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými 
verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 ZoVO, 

b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a 
ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými 
verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, 

c) lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e). 
 

30. Mena na vyhodnotenie ponúk 

30.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. Platby obstarávateľom 
budú vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa 
hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania). V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia Slovenskej republiky, bude 
znášať všetky poplatky za bezhotovostný platobný styk spojený s úhradou záväzkov 
vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 

 

31. Hodnotenie ponúk 

31.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z podlimitnej zákazky, budú vyhodnocované na 
základe „najnižšej ceny“, podľa kritérií a pravidiel určených v časti A.3 Kritériá na hodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 
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32. Elektronická aukcia  

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

32.2 Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena 
za celý predmet zákazky. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať ceny bez DPH.  

32.3 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie 
v stanovených položkách. 
Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený 
v súťažných podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 

 

 Cena v EUR 
(bez DPH) 

Výška DPH v EUR 
(20 %) 

Spolu v EUR 
(s DPH) 

Cena za dodanie predmetu zákazky    

 
32.4 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom 

upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. 
Obmedzenie zmeny jedného kroku nie je nastavený. 

32.5 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 predmet 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.  

32.6 Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 25 minút (slovom: dvadsaťpäť minút), 
pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

32.7 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. 

32.8 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.  

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

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

32.11 Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk 
administrátorom. Kontaktná e-mailová adresa administrátora  je: bjfinance.sk@gmail.com, 
telefón: 0905/ 866 712. 

32.12 Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú 
musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu 
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v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná 
výzva na účasť v elektronickej aukcii. 

32.13 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.  

32.14 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. 

32.15 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. 

32.16 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. 
32.17 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného 

plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom 
nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite 
administrátor informovať všetkých uchádzačov. 

 
 
 

Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 

33. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

33.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie 
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu 
vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu 
ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 
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33.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o 
verejnom obstarávaní 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.). 

33.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzačov. 

 

34. Opravné prostriedky 

34.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže postupovať v súlade s časť I. bod 10.2 a bod 
10.3. 

 
 

Časť VII. Uzatvorenie zmluvy 

 

35. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

35.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť 
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí 
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri 
vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 
33, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie 
dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

35.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 35.1 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 zverejní 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. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo 
uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v 
ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). 

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

36. Uzavretie zmluvy 

36.1 S úspešným uchádzačom v časti „A“ bude uzatvorená samostatná kúpna zmluva v súlade s § 45 
zákona o verejnom obstarávaní, podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

36.2 Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, bude 
prijatý v lehote viazanosti, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia ponúk podľa § 44 všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované.  

36.3 Uzatvorená zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. 
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36.4 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 
na uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom. 

36.5 V prípade, ak bude uplatnený v tomto verejnom obstarávaní revízny postup podľa zákona o 
verejnom obstarávaní, pri ktorom by mohlo dôjsť k pozastaveniu plynutia lehôt, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. 

36.6 V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa je možné lehotu 
viazanosti ponúk predĺžiť. Verejný obstarávateľ v takomto prípade oznámi uchádzačom podanie 
námietky a prípadné predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

36.7 Predložené ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie z procesu verejného obstarávania v 
zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

37. Doplňujúce informácie  

37.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných 
dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 

37.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v slovenskom jazyku. 
37.3 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o 

námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný 
účinok na konanie obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred 
uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom 
opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť 
zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 10.1.  

 

 
Dôležité upozornenie! Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, 
dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 
po xx), požadované doklady a dokumenty odporúčame zoradiť v takom slede, ako je uvedené v 
súťažných podkladoch a ponuku zviazať. 
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

Podmienky účasti uchádzačov - Časť „A“ 

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži: 

1. Osobné postavenie 

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o 
verejnom obstarávaní v platnom znení: 
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 
a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

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

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
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3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní: 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu 
f) písm. h) čestným vyhlásením 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 

1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 a v bode 1.3 tejto časti alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

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

1.6 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na 
dohode obmedzujúcej súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2, ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 223/2011 Z. z.), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva 
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím 
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa 
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných 
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 

1.7 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. 

1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38, 
ods. 11 a ods. 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní: Preukázanie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa vyžaduje v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní.  
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2. Finančné a ekonomické postavenie 

2.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

2.2 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie: 
a) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske 

roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v 
sume minimálne 8,666,67 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2013, 2012, 
2011). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky 
týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného 
účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme 
jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2013, 2012, 2011. Účtovné 
závierky musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie alebo vytlačené scan 
výstupy z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), ktorý je informačným systémom 
verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. 
Register účtovných závierok je v legislatíve ukotvený v § 23 až § 23c zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo 
verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych 
podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných 
účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné 
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie 
podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom 
až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 vo vzťah k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 
 

2.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu 
zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné 
záväzky. Zároveň sa tým preukazuje, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so 
stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú 
a finančnú disciplínu.  
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3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 

technickú alebo odbornú  spôsobilosť: 

 § 28, ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb za 
predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 spolu s potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania s tým, aby sumár 
dodávok/zmlúv za posudzované obdobie činil min. 8,666,67 EUR bez DPH. 
Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v hodnote 
8.000,00 EUR bez DPH; ak odberateľom: 
 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je 

referencia, 
 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ZoVO, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli dodané. 

V prípade, ak uchádzač preukáže hodnoty referenčných kontraktov v inej mene ako 
EUR, vykoná prepočet na EUR kurzom NBS platným v deň odoslania oznámenia o 
vyhlásení metódy verejného obstarávania na zverejnenie do vestníka. 
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia 
podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby/ tovary sa jednalo. V 
prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary, ktoré nie sú 
zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách 
boli dodané služby/ tovary rovnaké  alebo podobné predmetu zákazky. Referencie 
musia byť predložené ako originály alebo overené kópie. 
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 bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

3.2 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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3.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s 
predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek 
vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu 
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne 
a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. 

 
 

Podmienky účasti uchádzačov - Časť „B“ 

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži: 

1. Osobné postavenie 

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o 
verejnom obstarávaní v platnom znení: 
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 
a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

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

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
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štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní: 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu 
f) písm. h) čestným vyhlásením 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 

1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 a v bode 1.3 tejto časti alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

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

1.6 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na 
dohode obmedzujúcej súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2, ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 223/2011 Z. z.), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva 
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím 
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa 
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných 
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 

1.7 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. 

1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38, 
ods. 11 a ods. 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
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Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní: Preukázanie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa vyžaduje v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní.  
 

2. Finančné a ekonomické postavenie 

2.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

2.2 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie: 
a) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske 

roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v 
sume minimálne 12.000,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2013, 2012, 
2011). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky 
týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného 
účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme 
jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2013, 2012, 2011. Účtovné 
závierky musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie alebo vytlačené scan 
výstupy z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), ktorý je informačným systémom 
verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. 
Register účtovných závierok je v legislatíve ukotvený v § 23 až § 23c zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo 
verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych 
podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných 
účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné 
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie 
podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom 
až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 vo vzťah k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 
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2.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu 
zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné 
záväzky. Zároveň sa tým preukazuje, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so 
stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú 
a finančnú disciplínu. 

  

3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 

technickú alebo odbornú  spôsobilosť: 

 § 28, ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb za 
predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 spolu s potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania s tým, aby sumár 
dodávok/zmlúv za posudzované obdobie činil min. 12.000,00 EUR bez DPH. 
Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v hodnote 
10.000,00 EUR bez DPH; ak odberateľom: 
 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je 

referencia, 
 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ZoVO, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli dodané. 

 § 29 - predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa 
potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom. Verejný obstarávateľ 
uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. 

 
V prípade, ak uchádzač preukáže hodnoty referenčných kontraktov v inej mene ako 
EUR, vykoná prepočet na EUR kurzom NBS platným v deň odoslania oznámenia o 
vyhlásení metódy verejného obstarávania na zverejnenie do vestníka. 
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia 
podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby/ tovary sa jednalo. V 
prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary, ktoré nie sú 
zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách 
boli dodané služby/ tovary rovnaké  alebo podobné predmetu zákazky. Referencie 
musia byť predložené ako originály alebo overené kópie. 
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 bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
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zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

3.2 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

3.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s 
predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek 
vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu 
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne 
a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti uchádzačov - Časť „C“ 

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži: 

1. Osobné postavenie 

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o 
verejnom obstarávaní v platnom znení: 
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 
a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

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

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
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1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní: 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu 
f) písm. h) čestným vyhlásením 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 

1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 a v bode 1.3 tejto časti alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

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

1.6 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na 
dohode obmedzujúcej súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2, ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 223/2011 Z. z.), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva 
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím 
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa 
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rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných 
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 

1.7 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. 

1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38, 
ods. 11 a ods. 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní: Preukázanie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa vyžaduje v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní.  

  

2. Finančné a ekonomické postavenie 

2.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia. 

2.2 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie: 
a) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske 

roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v 
sume minimálne 750,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2013, 2012, 2011). 
Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka 
predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného 
účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme 
jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2013, 2012, 2011. Účtovné 
závierky musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie alebo vytlačené scan 
výstupy z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), ktorý je informačným systémom 
verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. 
Register účtovných závierok je v legislatíve ukotvený v § 23 až § 23c zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo 
verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych 
podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných 
účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné 
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie 
podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom 
až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
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alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 vo vzťah k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 
 

2.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu 
zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné 
záväzky. Zároveň sa tým preukazuje, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so 
stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú 
a finančnú disciplínu. 

  

3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 

technickú alebo odbornú  spôsobilosť: 

 § 28, ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb za 
predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 spolu s potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania s tým, aby sumár 
dodávok/zmlúv za posudzované obdobie činil min. 750,00 EUR bez DPH. Minimálne 
jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v hodnote 750,00 EUR 
bez DPH; ak odberateľom: 
 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je 

referencia, 
 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ZoVO, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli dodané. 

V prípade, ak uchádzač preukáže hodnoty referenčných kontraktov v inej mene ako 
EUR, vykoná prepočet na EUR kurzom NBS platným v deň odoslania oznámenia o 
vyhlásení metódy verejného obstarávania na zverejnenie do vestníka. 
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia 
podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby/ tovary sa jednalo. V 
prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary, ktoré nie sú 
zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách 
boli dodané služby/ tovary rovnaké  alebo podobné predmetu zákazky. Referencie 
musia byť predložené ako originály alebo overené kópie. 

 
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 
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obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

3.2 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

3.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s 
predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek 
vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu 
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne 
a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. 

 

Podmienky účasti uchádzačov - Časť „D“ 

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži: 

1. Osobné postavenie 

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o 
verejnom obstarávaní v platnom znení: 
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 
a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
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d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní: 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu 
f) písm. h) čestným vyhlásením 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 

1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 a v bode 1.3 tejto časti alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

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

1.6 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na 
dohode obmedzujúcej súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
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ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2, ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 223/2011 Z. z.), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva 
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím 
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa 
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných 
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 

1.7 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. 

1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38, 
ods. 11 a ods. 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní: Preukázanie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa vyžaduje v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní.  

  

2. Finančné a ekonomické postavenie 

2.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia. 

2.2 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie: 
a) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske 

roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v 
sume minimálne 4.910,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2013, 2012, 
2011). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky 
týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného 
účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme 
jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2013, 2012, 2011. Účtovné 
závierky musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie alebo vytlačené scan 
výstupy z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), ktorý je informačným systémom 
verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. 
Register účtovných závierok je v legislatíve ukotvený v § 23 až § 23c zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo 
verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych 
podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných 
účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné 
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie 
podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú 
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verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom 
až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 vo vzťah k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 
 

2.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu 
zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné 
záväzky. Zároveň sa tým preukazuje, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so 
stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú 
a finančnú disciplínu. 

  

3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 

technickú alebo odbornú  spôsobilosť: 

 § 28, ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb za 
predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 spolu s potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania s tým, aby sumár 
dodávok/zmlúv za posudzované obdobie činil min. 4.910,00 EUR bez DPH. Zároveň 
uchádzač preukáže, že počas posledných troch rokov zrealizoval minimálne jednu 
zákazku na predmet zákazky uvedený v časti „D“ týchto Súťažných podkladov, ak 
odberateľom: 
 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je 

referencia, 
 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ZoVO, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli dodané. 

 
V prípade, ak uchádzač preukáže hodnoty referenčných kontraktov v inej mene ako 
EUR, vykoná prepočet na EUR kurzom NBS platným v deň odoslania oznámenia o 
vyhlásení metódy verejného obstarávania na zverejnenie do vestníka. 
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Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia 
podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby/ tovary sa jednalo. V 
prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary, ktoré nie sú 
zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách 
boli dodané služby/ tovary rovnaké  alebo podobné predmetu zákazky. Referencie 
musia byť predložené ako originály alebo overené kópie. 
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 bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

3.2 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

3.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s 
predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek 
vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu 
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne 
a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. 

 
 

Podmienky účasti uchádzačov - Časť „E“ 

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži: 

1. Osobné postavenie 

1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o 
verejnom obstarávaní v platnom znení: 
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 

zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 
a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
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a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na 
terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním 

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

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 

j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní: 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu 
f) písm. h) čestným vyhlásením 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
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1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2 a v bode 1.3 tejto časti alebo nevydáva ani rovnocenné 
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

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

1.6 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na 
dohode obmedzujúcej súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.) vo verejnom obstarávaní porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania (§ 2, ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 223/2011 Z. z.), za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva 
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím 
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa 
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných 
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 

1.7 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. 

1.8 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu 
nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu (§ 38, 
ods. 11 a ods. 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6) zákona o verejnom obstarávaní: Preukázanie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa vyžaduje v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní.  

  

2. Finančné a ekonomické postavenie 

2.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 

2.2 Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje 
finančné a ekonomické postavenie: 
a) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske 

roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v 
sume minimálne 5.550,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2013, 2012, 
2011). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky 
týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného 
účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme 
jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2013, 2012, 2011. Účtovné 
závierky musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie alebo vytlačené scan 
výstupy z Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk), ktorý je informačným systémom 
verejnej správy, do ktorého sa ukladajú účtovné závierky, správy audítora a výročné správy. 
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Register účtovných závierok je v legislatíve ukotvený v § 23 až § 23c zákona č 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Vo 
verejnej časti sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych 
podnikov, subjektov verejnej správy, účtovných jednotiek, ktoré účtujú podľa medzinárodných 
účtovných štandardov a ďalších vybraných účtovných jednotiek. 
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné 
a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie 
podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom 
až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 vo vzťah k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je 
dotknutá. 
 

2.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu 
zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné 
záväzky. Zároveň sa tým preukazuje, že uchádzač je serióznym obchodným partnerom so 
stabilným finančným zázemím, ktorý si svoje záväzky plní riadne a včas a dodržiava platobnú 
a finančnú disciplínu. 

  

3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 

technickú alebo odbornú  spôsobilosť: 

 § 28, ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutia služieb za 
predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012, 2013 spolu s potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania s tým, aby sumár 
dodávok/zmlúv za posudzované obdobie činil min. 5.550,00 EUR bez DPH. Zároveň 
uchádzač preukáže, že počas posledných troch rokov zrealizoval minimálne jednu 
zákazku na predmet zákazky uvedený v časti „E“ týchto Súťažných podkladov, ak 
odberateľom: 
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 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je 
referencia, 

 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ZoVO, dôkaz 
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na 
základe ktorého boli dodané. 

V prípade, ak uchádzač preukáže hodnoty referenčných kontraktov v inej mene ako 
EUR, vykoná prepočet na EUR kurzom NBS platným v deň odoslania oznámenia o 
vyhlásení metódy verejného obstarávania na zverejnenie do vestníka. 
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia 
podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby/ tovary sa jednalo. V 
prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary, ktoré nie sú 
zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách 
boli dodané služby/ tovary rovnaké  alebo podobné predmetu zákazky. Referencie 
musia byť predložené ako originály alebo overené kópie. 
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 bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

3.2 Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 
zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

3.3 Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní - obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s 
predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek 
vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu 
zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne 
a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. 
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH 
UPLATNENIA 

 

Kritériá na hodnotenie ponúk - Časť „A“ 

 
1) Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 

podkladov uvedených v súťažných podkladoch. 
2) Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa bude posudzovať podľa požiadaviek 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch spôsobom „splnil“ - 
„nesplnil“.  

3) Ak uchádzač bude aspoň raz hodnotený spôsobom „nesplnil“, považuje sa, že tento uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z procesu verejného obstarávania 
vylúčený.  

4) Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania je 
splnenie všetkých požadovaných podmienok účasti.  

5) Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu 
najvýhodnejšej ponuky:  

a) cena za dodanie predmetu zákazky. 
6) Pravidlá na uplatnenie kritérií: 
 

Váhovosť : 100 bodov (maximálny počet bodov) 
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu ceny za 

poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR vrátane DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač 
doplní do prílohy č.1 týchto súťažných podkladov, tvoriacu súčasť jeho ponuky v časti „Kritériá“. 

 
7) Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov položke v ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí 
ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov daným pre dané kritérium t.j.100. 

8) Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším počtom bodov za úspešnú, ponuku s druhým 
najvyšším počtom bodov za prvú neúspešnú/druhá v poradí, ponuku s tretím najvyšším počtom 
bodov za druhú neúspešnú/tretia v poradí, atď.  

9) Uchádzač na samostatnom liste/vzore predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (uchádzač predkladá v časti ponuky „Kritériá“), pričom musí 
platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu 
zmluvy úspešného uchádzača. Tento vzor musí byť podpísaný uchádzačom. Predlohu vzoru 
nájdete v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.  

 
 

Kritériá na hodnotenie ponúk - Časť „B“ 

 
1) Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 

podkladov uvedených v súťažných podkladoch. 
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2) Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa bude posudzovať podľa požiadaviek 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch spôsobom „splnil“ - 
„nesplnil“.  

3) Ak uchádzač bude aspoň raz hodnotený spôsobom „nesplnil“, považuje sa, že tento uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z procesu verejného obstarávania 
vylúčený.  

4) Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania je 
splnenie všetkých požadovaných podmienok účasti.  

5) Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu 
najvýhodnejšej ponuky:  

a) cena za dodanie predmetu zákazky. 
6) Pravidlá na uplatnenie kritérií: 
 

Váhovosť : 100 bodov (maximálny počet bodov) 
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu ceny za 

poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR vrátane DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač 
doplní do prílohy č.1 týchto súťažných podkladov, tvoriacu súčasť jeho ponuky v časti „Kritériá“. 

 
7) Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov položke v ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí 
ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov daným pre dané kritérium t.j.100. 

8) Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším počtom bodov za úspešnú, ponuku s druhým 
najvyšším počtom bodov za prvú neúspešnú/druhá v poradí, ponuku s tretím najvyšším počtom 
bodov za druhú neúspešnú/tretia v poradí, atď.  

9) Uchádzač na samostatnom liste/vzore predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (uchádzač predkladá v časti ponuky „Kritériá“), pričom musí 
platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu 
zmluvy úspešného uchádzača. Tento vzor musí byť podpísaný uchádzačom. Predlohu vzoru 
nájdete v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.  

 
 

Kritériá na hodnotenie ponúk - Časť „C“ 

 
1) Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 

podkladov uvedených v súťažných podkladoch. 
2) Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa bude posudzovať podľa požiadaviek 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch spôsobom „splnil“ - 
„nesplnil“.  

3) Ak uchádzač bude aspoň raz hodnotený spôsobom „nesplnil“, považuje sa, že tento uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z procesu verejného obstarávania 
vylúčený.  

4) Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania je 
splnenie všetkých požadovaných podmienok účasti.  

5) Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu 
najvýhodnejšej ponuky:  

a) cena za dodanie predmetu zákazky. 
6) Pravidlá na uplatnenie kritérií: 
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Váhovosť : 100 bodov (maximálny počet bodov) 

Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu ceny za 
poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR vrátane DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač 
doplní do prílohy č.1 týchto súťažných podkladov, tvoriacu súčasť jeho ponuky v časti „Kritériá“. 

 
7) Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov položke v ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí 
ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov daným pre dané kritérium t.j.100. 

8) Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším počtom bodov za úspešnú, ponuku s druhým 
najvyšším počtom bodov za prvú neúspešnú/druhá v poradí, ponuku s tretím najvyšším počtom 
bodov za druhú neúspešnú/tretia v poradí, atď.  

9) Uchádzač na samostatnom liste/vzore predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (uchádzač predkladá v časti ponuky „Kritériá“), pričom musí 
platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu 
zmluvy úspešného uchádzača. Tento vzor musí byť podpísaný uchádzačom. Predlohu vzoru 
nájdete v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.  

 
 

Kritériá na hodnotenie ponúk - Časť „D“ 

 
1) Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 

podkladov uvedených v súťažných podkladoch. 
2) Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa bude posudzovať podľa požiadaviek 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch spôsobom „splnil“ - 
„nesplnil“.  

3) Ak uchádzač bude aspoň raz hodnotený spôsobom „nesplnil“, považuje sa, že tento uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z procesu verejného obstarávania 
vylúčený.  

4) Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania je 
splnenie všetkých požadovaných podmienok účasti.  

5) Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu 
najvýhodnejšej ponuky:  

a) cena za dodanie predmetu zákazky. 
6) Pravidlá na uplatnenie kritérií: 
 

Váhovosť : 100 bodov (maximálny počet bodov) 
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu ceny za 

poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR vrátane DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač 
doplní do prílohy č.1 týchto súťažných podkladov, tvoriacu súčasť jeho ponuky v časti „Kritériá“. 

 
7) Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov položke v ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí 
ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov daným pre dané kritérium t.j.100. 

8) Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 53 z 107 

vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším počtom bodov za úspešnú, ponuku s druhým 
najvyšším počtom bodov za prvú neúspešnú/druhá v poradí, ponuku s tretím najvyšším počtom 
bodov za druhú neúspešnú/tretia v poradí, atď.  

9) Uchádzač na samostatnom liste/vzore predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (uchádzač predkladá v časti ponuky „Kritériá“), pričom musí 
platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu 
zmluvy úspešného uchádzača. Tento vzor musí byť podpísaný uchádzačom. Predlohu vzoru 
nájdete v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.  

 
 

Kritériá na hodnotenie ponúk - Časť „E“ 

 
 
1) Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných 

podkladov uvedených v súťažných podkladoch. 
2) Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti sa bude posudzovať podľa požiadaviek 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch spôsobom „splnil“ - 
„nesplnil“.  

3) Ak uchádzač bude aspoň raz hodnotený spôsobom „nesplnil“, považuje sa, že tento uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a bude z procesu verejného obstarávania 
vylúčený.  

4) Podmienkou zaradenia ponuky uchádzača do vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania je 
splnenie všetkých požadovaných podmienok účasti.  

5) Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu 
najvýhodnejšej ponuky:  

a) cena za dodanie predmetu zákazky. 
6) Pravidlá na uplatnenie kritérií: 
 

Váhovosť : 100 bodov (maximálny počet bodov) 
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú hodnotu ceny za 

poskytnutie predmetu zákazky vyjadrenú v EUR vrátane DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač 
doplní do prílohy č.1 týchto súťažných podkladov, tvoriacu súčasť jeho ponuky v časti „Kritériá“. 

 
7) Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov položke v ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou cenou a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí 
ako podiel najnižšej navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov daným pre dané kritérium t.j.100. 

8) Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom vyhodnocovať 
ponuky zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším počtom bodov za úspešnú, ponuku s druhým 
najvyšším počtom bodov za prvú neúspešnú/druhá v poradí, ponuku s tretím najvyšším počtom 
bodov za druhú neúspešnú/tretia v poradí, atď.  

9) Uchádzač na samostatnom liste/vzore predloží vypracované plnenie kritéria určeného verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk (uchádzač predkladá v časti ponuky „Kritériá“), pričom musí 
platiť, že údaj uvedený týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodná s údajom uvedeným v návrhu 
zmluvy úspešného uchádzača. Tento vzor musí byť podpísaný uchádzačom. Predlohu vzoru 
nájdete v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.  
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
 

 
 

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Opis predmetu zákazky - Časť „A“  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie uzatvorenia Kúpnej zmluvy na dodanie predmetu 

obstarávania. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie tovarov v lehote odo dňa účinnosti 
zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí 
NFP. 
 
Zaradenie predmetu zákazky: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník: 32321300-2 (Audiovizuálne materiály), 
39162200-7 (Učebné pomôcky a zariadenia). 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie hlasovacích zariadení, kódovaných slovníkov, kódovaných 
cvičebníc, t.j. tovarov súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo vyučovacom procese v 
rámci realizácie projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“, financovaného z fondov Európskej únie: 
Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o 
NFP: 153/2014/1.1/OPV), a to v zmysle podmienok týchto Súťažných podkladov a požiadaviek 
verejného obstarávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet obstarávania. 

 

Názov tovaru 
Číselník 

oprávnených 
výdavkov 

Počet 
ks 

Komentár k rozpočtu 
Priradenie 
k aktivitám 

projektu 

Hlasovacie 
zariadenie 

633004 4 
sady 

Interaktívny prijímač signálu a 20 
bezdrôtových žiackych zariadení (v jednej 
sade) v podobe interaktívnych pier, možnosť 
pripojenia slúchadiel/reproduktora na každé 
žiacke zariadenie 
Interaktívne hlasovacie zariadenie 
Hlasovacie zariadenie pre získavanie 
okamžitej spätnej väzby prostredníctvom 
hlasovacích jednotiek schopných čítať 
odpovede z hlasovacieho hárku 
obsahujúceho odpovede A až F a číslice 0 
až 9. Hlasovacie pero musí byť schopné 
prenosu signálu bezdrôtovou technikou 
pomocou prijímaču do počítača, v ktorom 
prebehne spracovanie získaných dát 
v nainštalovanom softvéri alebo dáta môžu 
byť aj okamžite spracované prostredníctvom 
on-line aplikácie. Každá hlasovacia jednotka 
musí mať možnosť pridelenia Mena, 
Priezviska, ID znaku, Triedy. Práca každej 
hlasovacej jednotky musí byť sledovaná 

1.1 
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v rámci štatistického hodnotenia osobitne. 
Systém na spracovanie dát musí umožňovať 
zadávanie otázok s možnosťou viacerých 
odpovedí a zároveň vytvárať sady otázok 
pre testovanie. Po hlasovaní musí systém 
spracovať štatistiku za jednotlivé hlasovacie 
jednotky, za jednotlivé otázky ako aj za 
jednotlivé sady otázok. 
 
Prijímač pre interaktívne hlasovacie 
zariadenie 
Prijímač pre interaktívne hlasovacie 
zariadenie bude schopný prijať signál 
z hlasovacích jednotiek prostredníctvom 
bezdrôtovej technológie zo vzdialenosti min. 
15 m od hlasovacej jednotky. Prijímač musí 
byť schopný daný signál spracovať do 
notebooku alebo počítača a odoslať ho do 
systému na spracovanie údajov 
z hlasovacích jednotiek. Prijímač bude 
pripojiteľný k notebooku alebo počítaču 
prostredníctvom USB vstupu.  

Kódovaný 
slovník  - 
cestovný ruch 

633009 40 Slovensko anglický/Anglicko slovenský 
slovník 
Odborná literatúra - slovník pre žiakov 
stredných škôl.  
Typ knihy - Formát knihy so slovíčkami 
v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré 
obsahujú čítací kód, pomocou ktorého je 
možný reálny odposluch nemeckých 
slovíčok v slovníku prostredníctvom 
čítacieho pera. 
Počet kusov učebníc: 40 kusov 
Minimálne obsahové požiadavky: 
Minimálny rozsah je 2500 anglických 
výrazov. Slovník je určený pre žiakov 
stredných škôl  a musí obsahovať slovnú 
zásobu, ktorá sa vyučuje na strednej škole. 

1.1 

Kódovaný 
slovník  - 
gastronómia 

633009 40 Slovensko anglický/Anglicko slovenský 
slovník 
Odborná literatúra - slovník pre žiakov 
stredných škôl.  
Typ knihy: Formát knihy so slovíčkami 
v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré 
obsahujú čítací kód, pomocou ktorého je 
možný reálny odposluch nemeckých 
slovíčok v slovníku prostredníctvom 
čítacieho pera. 
Počet kusov učebníc: 40 kusov 
Minimálne obsahové požiadavky: 
Minimálny rozsah je 2500 anglických 

1.1 
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výrazov. Slovník je určená pre žiakov 
stredných škôl  a musí obsahovať slovnú 
zásobu, ktorá sa vyučuje na strednej škole. 

Kódovaná 
cvičebnica - 
cestovný ruch 

633009 40 Cestovný ruch - cvičebnica 
Odborná literatúra - cvičebnica pre žiakov 
stredných škôl.  
Typ knihy: Formát knihy, resp. kníh s 
textami, obrázkami, úlohami na riešenie, 
ktoré obsahujú čítací kód, pomocou ktorého 
je možný reálny odposluch textu v knihe 
prostredníctvom čítacieho pera. 
Počet kusov učebníc: 40 kusov 
Minimálne obsahové požiadavky: 
Kniha musí byť určená pre žiakov stredných 
odborných škôl so zameraním na cestovný 
ruch a vychádzať z požiadaviek, ktoré sú 
kladené na vedomosti žiaka, ktoré by mal 
ovládať v praxi. Kniha musí obsahovať 
minimálne 80 strán, 150 interaktívnych úloh, 
50 doplňujúcich informačných zvukových 
súborov a testy po každej kapitole. Kniha 
musí obsahovať aj slovník najčastejších 
výrazov používaných v cestovnom ruchu. 
Minimálny obsah: 
Cestovný ruch ako systém, Trh cestovného 
ruchu, Druhy  cestovného ruchu, Formy 
cestovného ruchu, Služby cestovného 
ruchu, Podniky a inštitúcie cestovného 
ruchu, Cestovný ruch a hotelierstvo, 
Predpoklady cestovného ruchu, 
Marketingový manažment podnikov CR.                               

1.1 

 
 

Opis predmetu zákazky - Časť „B“  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie uzatvorenia Zmluvy o dielo na dodanie predmetu 

obstarávania. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie služieb a tovarov v lehote odo dňa 
účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o 
poskytnutí NFP. 
 
Zaradenie predmetu zákazky: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník: 32321300-2 (Audiovizuálne materiály 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie e-cvičení predmetoch Gastro: Anglický jazyk a Gastro: 
Nemecký jazyk prostredníctvom počítačovej a didaktickej techniky, t.j. služieb súvisiacich s vytvorením 
interaktívneho obsahu vo vyučovacom procese v rámci realizácie projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: 
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Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV), a to v zmysle podmienok 
týchto Súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet obstarávania. 
 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

e-cvičenia 637004 1 
sada 

Spracovanie a naprogramovanie 60 kusov 
interaktívnych cvičení podľa zadaní a podkladov 
od autorov pre vyučovanie odborných predmetov  
prostredníctvom počítačovej a didaktickej techniky 
na vyučovacích hodinách. 
Typ cvičenia bude špecifikovaný v zadaní od 
autora z týchto ekvivalentných možností: 

 vpisovacie cvičenie: 5 - 7 vpisovacích polí 

 priraďovacie cvičenie: 4 - 6 párov 
priraďovacích objektov 

 testové otázky: 7 - 10 otázok s možnosťami a, 
b, c. 

Úspešný uchádzač zároveň zabezpečí činnosti 
v rámci autorského zákona. 

1.1 

e-cvičenia 637004 1 
sada 

Spracovanie a naprogramovanie 60 kusov 
interaktívnych cvičení podľa zadaní a podkladov 
od autorov pre vyučovanie odborných predmetov  
prostredníctvom počítačovej a didaktickej techniky 
na vyučovacích hodinách. 
Typ cvičenia bude špecifikovaný v zadaní od 
autora z týchto ekvivalentných možností: 

 vpisovacie cvičenie: 5 - 7  vpisovacích polí 

 priraďovacie cvičenie: 4 - 6 párov 
priraďovacích objektov 

 testové otázky: 7 - 10 otázok s možnosťami a, 
b, c. 

Úspešný uchádzač zároveň zabezpečí činnosti 
v rámci autorského zákona. 

1.2 

 
 

Opis predmetu zákazky - Časť „C“  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie uzatvorenia Zmluvy o dielo na dodanie predmetu 

obstarávania. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie služieb a tovarov v lehote odo dňa 
účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o 
poskytnutí NFP. 
 
Zaradenie predmetu zákazky: 
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Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník: 32321300-2 (Audiovizuálne materiály), 
80532000-2 (Manažérske školenia). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis 
predmetu zákazky. 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie školenia s názvom: „Interaktívne tlačené materiály – 
metodika“ v rámci realizácie projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“, financovaného z fondov 
Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú 
(č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV), a to v zmysle podmienok týchto Súťažných podkladov a 
požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet obstarávania. 

 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

Poplatok za 
školenie 4 

637001 1 Poplatok za dve školenia pre 10 účastníkov 
Cena zahŕňa: 8 hodín kurzu v prezenčnej forme v 
priestoroch mimo sídla verejného obstarávateľa, 
školiaci materiál a potreby, náklady na vystavenie 
certifikátu, náklady na lektora. 

2.1 

 
 

Opis predmetu zákazky - Časť „D“  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie uzatvorenia Zmluvy o dielo na dodanie predmetu 

obstarávania. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie služieb a tovarov v lehote odo dňa 
účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o 
poskytnutí NFP. 
Zaradenie predmetu zákazky: 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník: 22100000-1 (Tlačené knihy, brožúry a 
letáky). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je grafické spracovanie a tlač publikácií - vytvorených učebných textov a 
pracovných listov v rámci realizácie projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“, financovaného z 
fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na 
modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV), a to v zmysle podmienok týchto Súťažných podkladov 
a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet obstarávania. 
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Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

Grafické 
spracovanie a 
tlač publikácie 

637004 1 Grafické spracovanie, tlač a dodanie vytvorených 
učebných textov a pracovných listov 
Cena zahŕňa: spracovanie textov do tlačovej 
podoby, čiernobiela tlač 100 pracovných listov 
pre praktické vyučovanie a 80 strán učebného 
textu pre predmet gasto: nemecký jazyk, každý 
minimálne v počte 25 kusoch, resp. v závislosti 
od aktuálneho počtu žiakov 
Špecifikácia: formát A4; farebnosť 4+4; papier 
150 g/m2 ONL; obálka matná; väzba strunová. 

1.1 

Grafické 
spracovanie a 
tlač publikácie 

637004 1 Grafické spracovanie, tlač a dodanie vytvorených 
učebných textov a pracovných listov 
Cena zahŕňa: spracovanie textov do tlačovej 
podoby, čiernobiela tlač 100 kusov pracovných 
listov, každý minimálne v počte 20 kusoch, resp. 
v závislosti od aktuálneho počtu žiakov 
Špecifikácia: formát A4; farebnosť 4+4; papier 
150 g/m2 ONL; obálka matná; väzba strunová. 

1.2 

 
 

Opis predmetu zákazky - Časť „E“  

 
Predmetom zákazky je zabezpečenie uzatvorenia Zmluvy o dielo na dodanie predmetu 

obstarávania. Úspešný uchádzač zabezpečí komplexné dodanie služieb a tovarov v lehote odo dňa 
účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o 
poskytnutí NFP. 
Zaradenie predmetu zákazky: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný slovník: 32321300-2 (Audiovizuálne materiály). 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť  B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie kódových pracovných listov, t.j. služieb súvisiacich s 
vytvorením interaktívneho obsahu vo vyučovacom procese v rámci realizácie projektu „Učím sa to, čo 
budem potrebovať“, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, 
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV), a to v 
zmysle podmienok týchto Súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje predmet obstarávania. 

 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

Kódované 
pracovné listy 

637004 1 Spracovanie a tlač 100 kódovaných pracovných 
listov pre praktické vyučovanie. Jeden kódovaný 

1.1 
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pracovný list bude obsahovať maximálne 10 
zvukových nahrávok, pričom jedna nahrávka 
bude mať dĺžku maximálne 60 sekúnd. Kódované 
pracovné listy budú kombináciou testových 
otázok, textu a jednoduchých obrázkov, ktoré 
budú umožňovať okamžité otestovanie získaných 
poznatkov z videosekvencií a ich doplnenie. 
Kódované pracovné listy musia umožňovať 
načítanie kódu a následnú reprodukciu zvuku. 
Podklady pre vytvorenie videí a kódovaných 
pracovných listov v digitálnej forme (scenáre, 
textové dokumenty, obrázky a podklady pre 
audio nahrávky) zabezpečí úspešný uchádzač. 
Výstup poskytnutej služby: kódované pracovné 
listy vo formáte A4; celkové množstvo 20 kópií 
(sád). 
Výsledné pracovné listy musia byť kompatibilné s 
interaktívnym perom, ktorý je súčasťou nákupu 
tovarov v časti „A“ 
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
 
 
 

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
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B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 
 

Spôsob určenia ceny - Časť „A“  

 
Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. 

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

 
Cena musí byť pevná bez ohľadu na zmenu kurzu iných mien voči EUR.  
 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky obstarávateľa podľa súťažných podkladov a výzvy na 

predkladanie ponúk (podlimitná zákazka), t.j. vrátane všetkých nákladov, dopravy na miesto určenia, 
zaškolenia zamestnancov a osadenia tovarov na miesto určenia verejným obstarávateľom. 

 
Uchádzač určí cenu podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom, pre účely hodnotenia bude slúžiť 

cena celkom so všetkými nákladmi, dopravou na miesto určenia a s jazykovou korektúrou. 
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Cena bude uchádzačom fakturovaná do 5 dní po dodaní predmetu obstarávania a jeho 

písomnom potvrdení verejným obstarávateľom.  
 
Splatnosť faktúr je stanovená verejným obstarávateľom na lehotu 30 dní.  
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľ DPH". 

 
Upozornenie : 

Obstarávateľ nie je platiteľom DPH a preto upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo 
verejnej súťaži úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení platného v SR. 

Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 

Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 

V prípade, že  uchádzač  má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
 
 

Spôsob určenia ceny - Časť „B“  

 
Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
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Cena musí byť pevná bez ohľadu na zmenu kurzu iných mien voči EUR.  
 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky obstarávateľa podľa súťažných podkladov a výzvy na 

predkladanie ponúk (podlimitná zákazka), t.j. vrátane všetkých nákladov, dopravy na miesto určenia, 
zaškolenia zamestnancov a osadenia tovarov na miesto určenia verejným obstarávateľom. 

 
Uchádzač určí cenu podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom, pre účely hodnotenia bude slúžiť 

cena celkom so všetkými nákladmi, dopravou na miesto určenia a s jazykovou korektúrou. 
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Cena bude uchádzačom fakturovaná do 5 dní po dodaní predmetu obstarávania a jeho 

písomnom potvrdení verejným obstarávateľom.  
 
Splatnosť faktúr je stanovená verejným obstarávateľom na lehotu 30 dní.  
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľ DPH". 

 
Upozornenie : 

Obstarávateľ nie je platiteľom DPH a preto upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo 
verejnej súťaži úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení platného v SR. 

Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 

Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 
V prípade, že  uchádzač  má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
 
 

Spôsob určenia ceny - Časť „C“  

 
Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. 

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

 
Cena musí byť pevná bez ohľadu na zmenu kurzu iných mien voči EUR.  
 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky obstarávateľa podľa súťažných podkladov a výzvy na 

predkladanie ponúk (podlimitná zákazka), t.j. vrátane všetkých nákladov, dopravy na miesto určenia, 
zaškolenia zamestnancov a osadenia tovarov na miesto určenia verejným obstarávateľom. 

 
Uchádzač určí cenu podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom, pre účely hodnotenia bude slúžiť 

cena celkom so všetkými nákladmi, dopravou na miesto určenia a s jazykovou korektúrou. 
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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Cena bude uchádzačom fakturovaná do 5 dní po dodaní predmetu obstarávania a jeho 
písomnom potvrdení verejným obstarávateľom.  

 
Splatnosť faktúr je stanovená verejným obstarávateľom na lehotu 30 dní.  
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľ DPH". 

 
Upozornenie : 

Obstarávateľ nie je platiteľom DPH a preto upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo 
verejnej súťaži úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení platného v SR. 

Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 

Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 
V prípade, že  uchádzač  má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
 
 

Spôsob určenia ceny - Časť „D“  

 
Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. 

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

 
Cena musí byť pevná bez ohľadu na zmenu kurzu iných mien voči EUR.  
 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky obstarávateľa podľa súťažných podkladov a výzvy na 

predkladanie ponúk (podlimitná zákazka), t.j. vrátane všetkých nákladov, dopravy na miesto určenia, 
zaškolenia zamestnancov a osadenia tovarov na miesto určenia verejným obstarávateľom. 

 
Uchádzač určí cenu podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom, pre účely hodnotenia bude slúžiť 

cena celkom so všetkými nákladmi, dopravou na miesto určenia a s jazykovou korektúrou. 
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Cena bude uchádzačom fakturovaná do 5 dní po dodaní predmetu obstarávania a jeho 

písomnom potvrdení verejným obstarávateľom.  
 
Splatnosť faktúr je stanovená verejným obstarávateľom na lehotu 30 dní.  
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľ DPH". 

 
Upozornenie : 

Obstarávateľ nie je platiteľom DPH a preto upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo 
verejnej súťaži úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení platného v SR. 
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Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 

Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 
V prípade, že  uchádzač  má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
 
 

Spôsob určenia ceny - Časť „E“  

 
Cena za zákazku na dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. 

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

 
Cena musí byť pevná bez ohľadu na zmenu kurzu iných mien voči EUR.  
 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky obstarávateľa podľa súťažných podkladov a výzvy na 

predkladanie ponúk (podlimitná zákazka), t.j. vrátane všetkých nákladov, dopravy na miesto určenia, 
zaškolenia zamestnancov a osadenia tovarov na miesto určenia verejným obstarávateľom. 

 
Uchádzač určí cenu podľa prílohy č. 1 k súťažným podkladom, pre účely hodnotenia bude slúžiť 

cena celkom so všetkými nákladmi, dopravou na miesto určenia a s jazykovou korektúrou. 
 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
Cena bude uchádzačom fakturovaná do 5 dní po dodaní predmetu obstarávania a jeho 

písomnom potvrdení verejným obstarávateľom.  
 
Splatnosť faktúr je stanovená verejným obstarávateľom na lehotu 30 dní.  
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľ DPH". 

 
Upozornenie : 

Obstarávateľ nie je platiteľom DPH a preto upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by bol vo 
verejnej súťaži úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení platného v SR. 

Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude 
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH. 

Ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené v eurách a aj platby uchádzačovi budú 
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR 
kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). 

V prípade, že  uchádzač  má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Obchodné podmienky - Časť „A“ 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Kúpnej zmluvy na predmet zákazky spolu so 

zmluvnými podmienkami. Návrh zmluvy musí obsahovať nasledujúci zoznam minimálnych zmluvných 
podmienok: 
 
 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci: 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 

sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 37956124 

DIČ: 2021874415 

IČ DPH: - - - 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu (IBAN): IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648 

právne zastúpený: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy 

email: director@@sosnb.sk 

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho 
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

a 
Predávajúci: 
Názov/obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  
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bankové spojenie:  

číslo účtu (IBAN):  

právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom ....................., 
oddiel: ............., vložka č.: ................ 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
Čl. 2 

Predmet zmluvy  
1) Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom 
uvedeným nižšie. 

2) Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar) kupujúcemu 
predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar: 

a) dodací list, 
b) preberací protokol, 
c) záručný list, 
d) návod na obsluhu v slovenskom jazyku. 

3) Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu 
kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.  

 
Čl. 3 

Kúpna cena a platobné podmienky 
1) Cena za tovar je výsledkom podlimitného postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) s názvom zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v 
rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“: 

 
Cena bez DPH: EUR slovom: EUR 

DPH: EUR slovom: EUR 

Cena s DPH: EUR slovom: EUR 

 
2) Cena za dodanie tovaru, je určená na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo 

zverejnené pod číslom  ............. vo Vestníku č. .............. zo dňa ................... 
3) Podrobné zloženie ceny za tovar je uvedené v prílohe č. 2.: Rozpočet. Dohodnutá cena za tovar je 

konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela. 
Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, clo a iné platby vyberané v súlade s 
právnymi predpismi. 

4) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne a včas a to nasledovným spôsobom: 
a) Predávajúci po dodaní predmetu zmluvy kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so 

splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, na základe riadneho 
preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

5) Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet objednávateľa 
zádržné - finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc) ako 
inštitút záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky 
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na zmluvnú pokutu, náhradu škody objednávateľa plynúce z nedodržania doby realizácie služieb 
zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy z viny 
zhotoviteľa. Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní a prebratí diela bez 
vád a nedorobkov na základe Preberacieho protokolu. 

6) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí 
byt kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom 
Objednávateľa. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 

8) Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením  
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať 
náležitosti daňového dokladu. 

 
Čl. 4 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 
1) Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do 

ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP 
2) Miesto plnenia: Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu na adresu: Stredná odborná škola obchodu a 

služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 
3) Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru momentom jeho 

prevzatia zástupcom Kupujúceho. 
 

Čl. 5 
Povinnosti zmluvných strán 

1) Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy. 
2) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy a 

prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy. 
3) Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú 
najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) 
pre zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 

b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. 6 
Záručná doba a záručné podmienky 

1) Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia 
tovaru Kupujúcim po dobu: 

a) záručná doba (ďalej len „Záručná doba“) na: špecifikácia dodávaných tovarov je 24 
mesiacov. 
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2) Záručná doba začína plynúť odo dna, kedy Kupujúci tovar prevzal od Predávajúceho aj s 
príslušnými dokladmi. 

3) Kupujúci je oprávnený v reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru 
v zmysle Obchodného zákonníka SR. 

4) Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať 
riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po 
doručení Kupujúceho oznámenia o vade. 

5) Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na tovare v rámci záručnej opravy odstraňované 
vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže predmet zmluvy používať. 

6) Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak Kupujúci (užívateľ): 
a) nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené 

v návodoch na používanie dodávaných tovarov s príslušenstvom a pod. 
b) vykonal na nakupovanom tovare také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému 

servisu, 
c) zabudoval na nakupovanom tovare s príslušenstvom taký diel alebo súčasť, ktorá nie 

je povolená výrobcom, 
d) nakupovaný tovar s príslušenstvom používal v rozpore s jeho účelom, 
e) nakupovaný tovar s príslušenstvom pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho 

konštrukčného riešenia, 
7) Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých časti 

predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté. 
8) Záruka zanikne v prípade, ak Kupujúci nenechá na nakupovanom tovare s príslušenstvom 

vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené v príslušnej dokumentácii v určených 
termínoch a príslušnom servise. 

9) Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia 
záručnej doby. 

 
Čl. 7 

Sankcie a zmluvné pokuty 
1) V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci 

kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý 
aj začatý deň omeškania. 

2) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci 
predávajúcemu pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

 
Čl. 8 

Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 
2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 

a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok. 

3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 

zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o 
odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 

a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru. 
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Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas 
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého 
druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za 
cenu zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a 
bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, 
technické parametre zariadenia. 

3) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných 
strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

4) Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5) Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: Rozpočet 
 
  
 
 
V ...................., dňa .......................  V Novej Bani, dňa ..................... 
 
 
 
 
Predávajúci:  Kupujúci: 
 
 
 
 
 

obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko 

funkcia 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ing. Jozef Koperdák 

riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

Názov tovaru 
Číselník 

oprávnených 
výdavkov 

Počet 
ks 

Komentár k rozpočtu 
Priradenie 
k aktivitám 

projektu 

Hlasovacie 
zariadenie 

633004 4 
sady 

Interaktívny prijímač signálu a 20 
bezdrôtových žiackych zariadení (v jednej 
sade) v podobe interaktívnych pier, možnosť 
pripojenia slúchadiel/reproduktora na každé 
žiacke zariadenie 
Interaktívne hlasovacie zariadenie 
Hlasovacie zariadenie pre získavanie 
okamžitej spätnej väzby prostredníctvom 
hlasovacích jednotiek schopných čítať 
odpovede z hlasovacieho hárku 
obsahujúceho odpovede A až F a číslice 0 
až 9. Hlasovacie pero musí byť schopné 
prenosu signálu bezdrôtovou technikou 
pomocou prijímaču do počítača, v ktorom 
prebehne spracovanie získaných dát 
v nainštalovanom softvéri alebo dáta môžu 
byť aj okamžite spracované prostredníctvom 
on-line aplikácie. Každá hlasovacia jednotka 
musí mať možnosť pridelenia Mena, 
Priezviska, ID znaku, Triedy. Práca každej 
hlasovacej jednotky musí byť sledovaná 
v rámci štatistického hodnotenia osobitne. 
Systém na spracovanie dát musí umožňovať 
zadávanie otázok s možnosťou viacerých 
odpovedí a zároveň vytvárať sady otázok 
pre testovanie. Po hlasovaní musí systém 
spracovať štatistiku za jednotlivé hlasovacie 
jednotky, za jednotlivé otázky ako aj za 
jednotlivé sady otázok. 
 
Prijímač pre interaktívne hlasovacie 
zariadenie 
Prijímač pre interaktívne hlasovacie 
zariadenie bude schopný prijať signál 
z hlasovacích jednotiek prostredníctvom 
bezdrôtovej technológie zo vzdialenosti min. 
15 m od hlasovacej jednotky. Prijímač musí 
byť schopný daný signál spracovať do 
notebooku alebo počítača a odoslať ho do 
systému na spracovanie údajov 
z hlasovacích jednotiek. Prijímač bude 
pripojiteľný k notebooku alebo počítaču 
prostredníctvom USB vstupu.  

1.1 

Kódovaný 
slovník  - 
cestovný ruch 

633009 40 Slovensko anglický/Anglicko slovenský 
slovník 
Odborná literatúra - slovník pre žiakov 

1.1 
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stredných škôl.  
Typ knihy - Formát knihy so slovíčkami 
v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré 
obsahujú čítací kód, pomocou ktorého je 
možný reálny odposluch nemeckých 
slovíčok v slovníku prostredníctvom 
čítacieho pera. 
Počet kusov učebníc: 40 kusov 
Minimálne obsahové požiadavky: 
Minimálny rozsah je 2500 anglických 
výrazov. Slovník je určený pre žiakov 
stredných škôl  a musí obsahovať slovnú 
zásobu, ktorá sa vyučuje na strednej škole. 

Kódovaný 
slovník  - 
gastronómia 

633009 40 Slovensko anglický/Anglicko slovenský 
slovník 
Odborná literatúra - slovník pre žiakov 
stredných škôl.  
Typ knihy: Formát knihy so slovíčkami 
v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré 
obsahujú čítací kód, pomocou ktorého je 
možný reálny odposluch nemeckých 
slovíčok v slovníku prostredníctvom 
čítacieho pera. 
Počet kusov učebníc: 40 kusov 
Minimálne obsahové požiadavky: 
Minimálny rozsah je 2500 anglických 
výrazov. Slovník je určená pre žiakov 
stredných škôl  a musí obsahovať slovnú 
zásobu, ktorá sa vyučuje na strednej škole. 

1.1 

Kódovaná 
cvičebnica - 
cestovný ruch 

633009 40 Cestovný ruch - cvičebnica 
Odborná literatúra - cvičebnica pre žiakov 
stredných škôl.  
Typ knihy: Formát knihy, resp. kníh s 
textami, obrázkami, úlohami na riešenie, 
ktoré obsahujú čítací kód, pomocou ktorého 
je možný reálny odposluch textu v knihe 
prostredníctvom čítacieho pera. 
Počet kusov učebníc: 40 kusov 
Minimálne obsahové požiadavky: 
Kniha musí byť určená pre žiakov stredných 
odborných škôl so zameraním na cestovný 
ruch a vychádzať z požiadaviek, ktoré sú 
kladené na vedomosti žiaka, ktoré by mal 
ovládať v praxi. Kniha musí obsahovať 
minimálne 80 strán, 150 interaktívnych úloh, 
50 doplňujúcich informačných zvukových 
súborov a testy po každej kapitole. Kniha 
musí obsahovať aj slovník najčastejších 
výrazov používaných v cestovnom ruchu. 
Minimálny obsah: 
Cestovný ruch ako systém, Trh cestovného 

1.1 
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ruchu, Druhy  cestovného ruchu, Formy 
cestovného ruchu, Služby cestovného 
ruchu, Podniky a inštitúcie cestovného 
ruchu, Cestovný ruch a hotelierstvo, 
Predpoklady cestovného ruchu, 
Marketingový manažment podnikov CR.                               
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Rozpočet 
 

Názov tovaru 
Číselník 

oprávnených 
výdavkov 

Množstvo 

Cena 
bez DPH 

(za 1 
súbor) 

Výška 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 
s DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 

Hlasovacie 

zariadenie 

633004 4 sady     

Kódovaný slovník  - 

cestovný ruch 

633009 40     

Kódovaný slovník  - 

gastronómia 

633009 40     

Kódovaná 

cvičebnica - 

cestovný ruch 

633009 40     
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Obchodné podmienky - Časť „B“ 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo na predmet zákazky spolu so 

zmluvnými podmienkami. Návrh zmluvy musí obsahovať nasledujúci zoznam minimálnych zmluvných 
podmienok: 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
a 

Objednávateľ: 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 

sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 37956124 

DIČ: 2021874415 

IČ DPH: - - - 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu (IBAN): IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648 

právne zastúpený: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy 

email: director@@sosnb.sk 

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho 
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

a 
Zhotoviteľ: 
Názov/obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

bankové spojenie:  

číslo účtu (IBAN):  
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právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom ....................., 
oddiel: ............., vložka č.: ................ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo 
vyučovacom procese v rámci realizácie projektu s názvom: „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 
v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi predložiť doklady 
vzťahujúce sa na tovar: 

a) dodací list, 
b) preberací protokol, 
c) záručný list (ak je potreba), 
d) návod na použitie (ak je potreba). 

3) Objednávateľ  sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný predmet 
zmluvy  Objednávateľovi cenu za dielo v súlade s podmienkami a spôsobom uvedeným nižšie. 

 
Čl. 3 

Cena za dielo a platobné podmienky 
1) Cena za dielo je výsledkom podlimitného postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) s názvom zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v 
rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“: 

 
Cena bez DPH: EUR slovom: EUR 

DPH: EUR slovom: EUR 

Cena s DPH: EUR slovom: EUR 

 
2) Cena za vykonanie diela, je určená na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo 

zverejnené pod číslom  ............. vo Vestníku č. .............. zo dňa ................... 
3) Podrobné zloženie ceny za dielo je uvedené v prílohe č. 2.: Rozpočet. Dohodnutá cena za dielo je 

konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela. 
Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, clo a iné platby vyberané v súlade s 
právnymi predpismi. 

4) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo riadne a včas a to nasledovným spôsobom: 
a) Zhotoviteľ po dodaní zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľovi vystaví a doručí 

faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, na základe riadneho 
preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

5) Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet objednávateľa 
zádržné - finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc) ako 
inštitút záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky 
na zmluvnú pokutu, náhradu škody objednávateľa plynúce z nedodržania doby realizácie služieb 
zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy z viny 
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zhotoviteľa. Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní a prebratí diela bez 
vád a nedorobkov na základe Preberacieho protokolu. 

6) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí 
byt kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom 
Objednávateľa. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 

8) Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením  
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať 
náležitosti daňového dokladu. 

 
Čl. 4 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 
1) Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do 

ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP. 
2) Miesto plnenia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa. 
3) Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa momentom jeho prevzatia zástupcom Objednávateľa. 
 

Čl. 5 
Povinnosti zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej zmluvy o dielo. 
2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy 

a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy. 
3) Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú 
najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) pre 
zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 

b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. 6 
Sankcie a zmluvné pokuty 

1) V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci 
kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý 
aj začatý deň omeškania. 

2) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci 
predávajúcemu pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
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Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok. 

3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 

zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o 
odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 

a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru, 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas 
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého 
druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za 
cenu zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a 
bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, 
technické parametre zariadenia. 

3) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných 
strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

4) Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5) Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: Rozpočet 
 
 
V ...................., dňa .......................  V Novej Bani, dňa ..................... 
 
Zhotoviteľ:  Objednávateľ: 
 
 
 

obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko 

funkcia 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ing. Jozef Koperdák 

riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

e-cvičenia 637004 1 
sada 

Spracovanie a naprogramovanie 60 kusov 
interaktívnych cvičení podľa zadaní a podkladov 
od autorov pre vyučovanie odborných predmetov  
prostredníctvom počítačovej a didaktickej techniky 
na vyučovacích hodinách. 
Typ cvičenia bude špecifikovaný v zadaní od 
autora z týchto ekvivalentných možností: 

 vpisovacie cvičenie: 5 - 7  vpisovacích polí 

 priraďovacie cvičenie: 4 - 6 párov 
priraďovacích objektov 

 testové otázky: 7 - 10 otázok s možnosťami a, 
b, c. 

Úspešný uchádzač zároveň zabezpečí činnosti 
v rámci autorského zákona. 

1.1 

e-cvičenia 637004 1 
sada 

Spracovanie a naprogramovanie 60 kusov 
interaktívnych cvičení podľa zadaní a podkladov 
od autorov pre vyučovanie odborných predmetov  
prostredníctvom počítačovej a didaktickej techniky 
na vyučovacích hodinách. 
Typ cvičenia bude špecifikovaný v zadaní od 
autora z týchto ekvivalentných možností: 

 vpisovacie cvičenie: 5 - 7  vpisovacích polí 

 priraďovacie cvičenie: 4 - 6 párov 
priraďovacích objektov 

 testové otázky: 7 - 10 otázok s možnosťami a, 
b, c. 

Úspešný uchádzač zároveň zabezpečí činnosti 
v rámci autorského zákona. 

1.2 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Rozpočet 
 

Názov 
tovaru 

Číselník oprávnených 
výdavkov 

Množstvo 

Cena bez 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Výška 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena spolu 
s DPH 

(za 1 súbor) 

Cena 
spolu 

e-cvičenia 637004 1 sada     

e-cvičenia 637004 1 sada     
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Obchodné podmienky - Časť „C“ 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo na predmet zákazky spolu so 

zmluvnými podmienkami. Návrh zmluvy musí obsahovať nasledujúci zoznam minimálnych zmluvných 
podmienok: 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
a 

Objednávateľ: 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 

sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 37956124 

DIČ: 2021874415 

IČ DPH: - - - 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu (IBAN): IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648 

právne zastúpený: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy 

email: director@@sosnb.sk 

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho 
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

a 
Zhotoviteľ: 
Názov/obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

bankové spojenie:  

číslo účtu (IBAN):  
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právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom ....................., 
oddiel: ............., vložka č.: ................ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo 
vyučovacom procese v rámci realizácie projektu s názvom: „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 
v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi predložiť doklady 
vzťahujúce sa na tovar: 

a) dodací list, 
b) preberací protokol, 
c) záručný list (ak je potreba), 
d) návod na použitie (ak je potreba). 

3) Objednávateľ  sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný predmet 
zmluvy  Objednávateľovi cenu za dielo v súlade s podmienkami a spôsobom uvedeným nižšie. 

 
Čl. 3 

Cena za dielo a platobné podmienky 
1) Cena za dielo je výsledkom podlimitného postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) s názvom zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v 
rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“: 

 
Cena bez DPH: EUR slovom: EUR 

DPH: EUR slovom: EUR 

Cena s DPH: EUR slovom: EUR 

 
2) Cena za vykonanie diela, je určená na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo 

zverejnené pod číslom  ............. vo Vestníku č. .............. zo dňa ................... 
3) Podrobné zloženie ceny za dielo je uvedené v prílohe č. 2.: Rozpočet. Dohodnutá cena za dielo je 

konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela. 
Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, clo a iné platby vyberané v súlade s 
právnymi predpismi. 

4) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo riadne a včas a to nasledovným spôsobom: 
a) Zhotoviteľ po dodaní zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľovi vystaví a doručí 

faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, na základe riadneho 
preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

5) Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet objednávateľa 
zádržné - finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc) ako 
inštitút záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky 
na zmluvnú pokutu, náhradu škody objednávateľa plynúce z nedodržania doby realizácie služieb 
zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy z viny 
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zhotoviteľa. Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní a prebratí diela bez 
vád a nedorobkov na základe Preberacieho protokolu. 

6) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí 
byt kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom 
Objednávateľa. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 

8) Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením  
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať 
náležitosti daňového dokladu. 

 
Čl. 4 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 
1) Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do 

ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP. 
2) Miesto plnenia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa. 
3) Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa momentom jeho prevzatia zástupcom Objednávateľa. 
 

Čl. 5 
Povinnosti zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej zmluvy o dielo. 
2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy 

a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy. 
3) Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú 
najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) pre 
zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 

b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. 6 
Sankcie a zmluvné pokuty 

1) V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci 
kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý 
aj začatý deň omeškania. 

2) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci 
predávajúcemu pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
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Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok. 

3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 

zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o 
odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 

a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru, 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas 
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého 
druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za 
cenu zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a 
bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, 
technické parametre zariadenia. 

3) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných 
strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

4) Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5) Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: Rozpočet 
 
 
V ...................., dňa .......................  V Novej Bani, dňa ..................... 
 
Zhotoviteľ:  Objednávateľ: 
 
 
 

obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko 

funkcia 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ing. Jozef Koperdák 

riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

Poplatok za 
školenie 4 

637001 1 Poplatok za dve školenia pre 10 účastníkov 
Cena zahŕňa: 8 hodín kurzu v prezenčnej forme v 
priestoroch mimo sídla verejného obstarávateľa, 
školiaci materiál a potreby, náklady na vystavenie 
certifikátu, náklady na lektora. 

2.1 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Rozpočet 
 

Názov tovaru 
Číselník 

oprávnených 
výdavkov 

Množstvo 

Cena bez 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Výška 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 
s DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 

Poplatok za 

školenie 4 

637001 1     
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Obchodné podmienky - Časť „D“ 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo na predmet zákazky spolu so 

zmluvnými podmienkami. Návrh zmluvy musí obsahovať nasledujúci zoznam minimálnych zmluvných 
podmienok: 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
a 

Objednávateľ: 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 

sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 37956124 

DIČ: 2021874415 

IČ DPH: - - - 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu (IBAN): IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648 

právne zastúpený: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy 

email: director@@sosnb.sk 

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho 
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

a 
Zhotoviteľ: 
Názov/obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

bankové spojenie:  

číslo účtu (IBAN):  
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právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom ....................., 
oddiel: ............., vložka č.: ................ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo 
vyučovacom procese v rámci realizácie projektu s názvom: „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 
v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi predložiť doklady 
vzťahujúce sa na tovar: 

a) dodací list, 
b) preberací protokol, 
c) záručný list (ak je potreba), 
d) návod na použitie (ak je potreba). 

3) Objednávateľ  sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný predmet 
zmluvy  Objednávateľovi cenu za dielo v súlade s podmienkami a spôsobom uvedeným nižšie. 

 
Čl. 3 

Cena za dielo a platobné podmienky 
1) Cena za dielo je výsledkom podlimitného postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) s názvom zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v 
rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“: 

 
Cena bez DPH: EUR slovom: EUR 

DPH: EUR slovom: EUR 

Cena s DPH: EUR slovom: EUR 

 
2) Cena za vykonanie diela, je určená na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo 

zverejnené pod číslom  ............. vo Vestníku č. .............. zo dňa ................... 
3) Podrobné zloženie ceny za dielo je uvedené v prílohe č. 2.: Rozpočet. Dohodnutá cena za dielo je 

konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela. 
Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, clo a iné platby vyberané v súlade s 
právnymi predpismi. 

4) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo riadne a včas a to nasledovným spôsobom: 
a) Zhotoviteľ po dodaní zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľovi vystaví a doručí 

faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, na základe riadneho 
preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

5) Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet objednávateľa 
zádržné - finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc) ako 
inštitút záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky 
na zmluvnú pokutu, náhradu škody objednávateľa plynúce z nedodržania doby realizácie služieb 
zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy z viny 
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zhotoviteľa. Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní a prebratí diela bez 
vád a nedorobkov na základe Preberacieho protokolu. 

6) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí 
byt kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom 
Objednávateľa. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 

8) Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením  
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať 
náležitosti daňového dokladu. 

 
Čl. 4 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 
1) Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do 

ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP. 
2) Miesto plnenia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa. 
3) Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa momentom jeho prevzatia zástupcom Objednávateľa. 
 

Čl. 5 
Povinnosti zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej zmluvy o dielo. 
2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy 

a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy. 
3) Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú 
najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) pre 
zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 

b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. 6 
Sankcie a zmluvné pokuty 

1) V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci 
kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý 
aj začatý deň omeškania. 

2) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci 
predávajúcemu pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
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Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok. 

3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 

zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o 
odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 

a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru, 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas 
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého 
druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za 
cenu zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a 
bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, 
technické parametre zariadenia. 

3) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných 
strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

4) Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5) Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: Rozpočet 
 
 
V ...................., dňa .......................  V Novej Bani, dňa ..................... 
 
Zhotoviteľ:  Objednávateľ: 
 
 
 

obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko 

funkcia 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ing. Jozef Koperdák 

riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

Grafické 
spracovanie a 
tlač publikácie 

637004 1 Grafické spracovanie, tlač a dodanie vytvorených 
učebných textov a pracovných listov 
Cena zahŕňa: spracovanie textov do tlačovej 
podoby, čiernobiela tlač 100 pracovných listov 
pre praktické vyučovanie a 80 strán učebného 
textu pre predmet gasto: nemecký jazyk, každý 
minimálne v počte 25 kusoch, resp. v závislosti 
od aktuálneho počtu žiakov 
Špecifikácia: formát A4; farebnosť 4+4; papier 
150 g/m2 ONL; obálka matná; väzba strunová. 

1.1 

Grafické 
spracovanie a 
tlač publikácie 

637004 1 Grafické spracovanie, tlač a dodanie vytvorených 
učebných textov a pracovných listov 
Cena zahŕňa: spracovanie textov do tlačovej 
podoby, čiernobiela tlač 100 kusov pracovných 
listov, každý minimálne v počte 20 kusoch, resp. 
v závislosti od aktuálneho počtu žiakov 
Špecifikácia: formát A4; farebnosť 4+4; papier 
150 g/m2 ONL; obálka matná; väzba strunová. 

1.2 

 



 

 

 
Verejný 
obstarávateľ: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: Osvety 17, 968 01 
Nová Baňa, IČO: 37956124 

Predmet zákazky: 
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 
potrebovať“ 

 

strana 94 z 107 

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Rozpočet 
 

Názov tovaru 
Číselník 

oprávnených 
výdavkov 

Množstvo 

Cena 
bez DPH 

(za 1 
súbor) 

Výška 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 
s DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 

Grafické 

spracovanie a tlač 

publikácie 

637004 1     

Grafické 

spracovanie a tlač 

publikácie 

637004 1     
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Obchodné podmienky - Časť „E“ 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh Zmluvy o dielo na predmet zákazky spolu so 

zmluvnými podmienkami. Návrh zmluvy musí obsahovať nasledujúci zoznam minimálnych zmluvných 
podmienok: 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
a 

Objednávateľ: 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 

sídlo: Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

IČO: 37956124 

DIČ: 2021874415 

IČ DPH: - - - 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu (IBAN): IBAN:SK31 8180 0000 0070 0040 4648 

právne zastúpený: Ing. Jozef Koperdák - riaditeľ školy 

email: director@@sosnb.sk 

organizácia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a je jeho 
rozpočtovou organizáciou, ktorá je zriadená podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

a 
Zhotoviteľ: 
Názov/obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

bankové spojenie:  

číslo účtu (IBAN):  
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právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom ....................., 
oddiel: ............., vložka č.: ................ 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo 
vyučovacom procese v rámci realizácie projektu s názvom: „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 
v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi predložiť doklady 
vzťahujúce sa na tovar: 

a) dodací list, 
b) preberací protokol, 
c) záručný list (ak je potreba), 
d) návod na použitie (ak je potreba). 

3) Objednávateľ  sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný predmet 
zmluvy  Objednávateľovi cenu za dielo v súlade s podmienkami a spôsobom uvedeným nižšie. 

 
Čl. 3 

Cena za dielo a platobné podmienky 
1) Cena za dielo je výsledkom podlimitného postupu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) s názvom zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v 
rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“: 

 
Cena bez DPH: EUR slovom: EUR 

DPH: EUR slovom: EUR 

Cena s DPH: EUR slovom: EUR 

 
2) Cena za vykonanie diela, je určená na základe výsledkov verejného obstarávania, ktoré bolo 

zverejnené pod číslom  ............. vo Vestníku č. .............. zo dňa ................... 
3) Podrobné zloženie ceny za dielo je uvedené v prílohe č. 2.: Rozpočet. Dohodnutá cena za dielo je 

konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela. 
Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, clo a iné platby vyberané v súlade s 
právnymi predpismi. 

4) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo riadne a včas a to nasledovným spôsobom: 
a) Zhotoviteľ po dodaní zhotoveného predmetu zmluvy objednávateľovi vystaví a doručí 

faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, na základe riadneho 
preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

5) Zhotoviteľ je povinný do 20 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet objednávateľa 
zádržné - finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc) ako 
inštitút záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky 
na zmluvnú pokutu, náhradu škody objednávateľa plynúce z nedodržania doby realizácie služieb 
zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy z viny 
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zhotoviteľa. Zádržné bude vyplatené zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní a prebratí diela bez 
vád a nedorobkov na základe Preberacieho protokolu. 

6) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí 
byt kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Zhotoviteľa a zástupcom 
Objednávateľa. 

7) Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Zhotoviteľa. 

8) Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením  
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí spĺňať 
náležitosti daňového dokladu. 

 
Čl. 4 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 
1) Termín dodania: odo dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 31.07.2015, resp. do 

ukončenia realizácie projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP. 
2) Miesto plnenia: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa. 
3) Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa momentom jeho prevzatia zástupcom Objednávateľa. 
 

Čl. 5 
Povinnosti zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej zmluvy o dielo. 
2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vo výške a spôsobom dohodnutým v Čl. 2 Zmluvy 

a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v Čl. 2 a Čl. 3 Zmluvy. 
3) Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú 
najmä: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ 
nenávratného finančného príspevku č. 153/2014/1.1/OPV (ITMS kód 26110130696) pre 
zhotoviteľa v rámci projektu s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“, 

b) Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy EÚ ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 

c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 

Čl. 6 
Sankcie a zmluvné pokuty 

1) V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci 
kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý 
aj začatý deň omeškania. 

2) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, zaplatí kupujúci 
predávajúcemu pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
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Čl. 7 
Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 

2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok. 

3) Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4) Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 

zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o 
odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 

a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru, 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

2) V prípade, že výroba požadovaného typu tovaru bude ukončená, resp. príde k jeho inovácii počas 
platnosti uzatvorenej kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar rovnakého 
druhu s rovnakými, prípadne vyššími parametrami ako je tovar podľa uvedenej špecifikácie za 
cenu zodpovedajúcu pôvodnej cene. Táto zmena bude upravená dodatkom ku kúpnej zmluve a 
bude doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu. Predávajúci musí uviesť názov, model, 
technické parametre zariadenia. 

3) Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných 
strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

4) Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

5) Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: Rozpočet 
 
 
V ...................., dňa .......................  V Novej Bani, dňa ..................... 
 
Zhotoviteľ:  Objednávateľ: 
 
 
 

obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko 

funkcia 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Ing. Jozef Koperdák 

riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

Názov tovaru 

Číselník 
oprávnených 

výdavkov 
Počet 

ks 
Komentár k rozpočtu 

Priradenie 
k 

aktivitám 
projektu 

Kódované 
pracovné listy 

637004 1 Spracovanie a tlač 100 kódovaných pracovných 
listov pre praktické vyučovanie. Jeden kódovaný 
pracovný list bude obsahovať maximálne 10 
zvukových nahrávok, pričom jedna nahrávka 
bude mať dĺžku maximálne 60 sekúnd. Kódované 
pracovné listy budú kombináciou testových 
otázok, textu a jednoduchých obrázkov, ktoré 
budú umožňovať okamžité otestovanie získaných 
poznatkov z videosekvencií a ich doplnenie. 
Kódované pracovné listy musia umožňovať 
načítanie kódu a následnú reprodukciu zvuku. 
Podklady pre vytvorenie videí a kódovaných 
pracovných listov v digitálnej forme (scenáre, 
textové dokumenty, obrázky a podklady pre 
audio nahrávky) zabezpečí úspešný uchádzač. 
Výstup poskytnutej služby: kódované pracovné 
listy vo formáte A4; celkové množstvo 20 kópií 
(sád). 
Výsledné pracovné listy musia byť kompatibilné s 
interaktívnym perom, ktorý je súčasťou nákupu 
tovarov v časti „A“ 

1.1 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Rozpočet 
 

Názov tovaru 
Číselník 

oprávnených 
výdavkov 

Množstvo 

Cena bez 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Výška 
DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 
s DPH 
(za 1 

súbor) 

Cena 
spolu 

Kódované 
pracovné listy 

637004 1     
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PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
 
 
 

C.1 PRÍLOHY 
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Príloha č. 1 k Súťažným podkladom  
 
 

C.1 NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
Predmet zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ 
 
 
Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky - Časť „A“: 
 

 Cena v EUR 

(bez DPH) 

Výška DPH v EUR 

(20 %) 

Spolu v EUR 

(s DPH) 

Cena za dodanie predmetu zákazky    

 
 
Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky - Časť „B“: 
 

 Cena v EUR 

(bez DPH) 

Výška DPH v EUR 

(20 %) 

Spolu v EUR 

(s DPH) 

Cena za dodanie predmetu zákazky    

 
 
Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky - Časť „C“: 
 

 Cena v EUR 

(bez DPH) 

Výška DPH v EUR 

(20 %) 

Spolu v EUR 

(s DPH) 

Cena za dodanie predmetu zákazky    

 
 
Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky - Časť „D“: 
 

 Cena v EUR 

(bez DPH) 

Výška DPH v EUR 

(20 %) 

Spolu v EUR 

(s DPH) 

Cena za dodanie predmetu zákazky    
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Kritérium 1: cena za dodanie predmetu zákazky - Časť „E“: 
 

 Cena v EUR 

(bez DPH) 

Výška DPH v EUR 

(20 %) 

Spolu v EUR 

(s DPH) 

Cena za dodanie predmetu zákazky    

 
 
 
V ......................., dňa ..................... 
 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača

1
: 

                                                 
1
 Ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov 
skupiny 
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Príloha č. 2 k Súťažným podkladom  
 

A.1 VYHLÁSENIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA HODNOTENIE PONÚK 
 
Predmet zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ 
 
 
Údaje o uchádzačovi: 
 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:   

Fax:  

E-mail:  

 
Čestne vyhlasujeme, že: 

 všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

 súhlasíme s podmienkami určenými obstarávateľom, 

 všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo 
jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa, 

 nebudeme obmedzovať obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke, 

 predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku, 

 súhlasíme s tým, že obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje 
v nich. 

 
 
V ......................., dňa ..................... 
 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača2: 

                                                 
2
 Ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov 
skupiny 
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Príloha č. 3 k Súťažným podkladom 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
Predmet zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ 
 
 
Ja, dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto 
 
 

čestne vyhlasujem, 
 
 

že súhlasíme so zmluvnými podmienkami súťaže uvedenými v častiach B.3 „Obchodné podmienky 

dodania predmetu zákazky“, návrh zmluvy  B.1: „Opis predmetu zákazky“ a B.2: „Spôsob určenia 

ceny“ súťažných podkladov na dodanie predmetu zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci 

projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“. 

 

Uvedené požiadavky obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom 

obstarávaní  zmluvu podpíšeme, tak ako je predložená v súťažných podkladoch. 

 
 
 
 
V ......................., dňa ..................... 
 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača3: 

                                                 
3
 Ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov 
skupiny 
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Príloha č. 4 k Súťažným podkladom  
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
Predmet zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ 
 
 

Na  realizácii Zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa 
budú podieľať subdodávatelia: áno / nie 4: 
 
 

Obchodné meno a 
adresa subdodávateľa 

IČO 
subdodávateľa 

Predmet 
subdodávok 

Objem predpokladaných 
subdodávok v EUR bez DPH 

    

    

    

    

SPOLU  

 
Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26, ods.1 zákona o 

verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
V ......................., dňa ..................... 
 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača5: 

 

                                                 
4
 Nehodiace prečiarknuť 

5
 Ak ponuku predkladá uchádzač - skupina, podpíšu všetci členovia štatutárnych orgánov všetkých členov 
skupiny 
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Príloha č. 5 k Súťažným podkladom  
 
 

POKYNY A PRAVIDLÁ PRE POUŽITIE AUKCIE S JEDNÝM KRITÉRIOM 
 
 
Predmet zákazky: Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem 

potrebovať“ 
 
 
 

Príloha č. 5 je tvorená samostatným súborom vo formáte *.pdf a je súčasťou týchto Súťažných 
podkladov. Platí len pre časť „A“. 

 
 
 
 


