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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

1       IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie:  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave 

 (v texte len ÚKSÚP v Bratislave) 
Adresa organizácie:  Matúškova ul. 21, 833 16 Bratislava  

IČO:  00 156 582 

Konajúci prostredníctvom :                     Ing. Juraja Mošku 
Kontaktná osoba:  Ing. Silvana Kollárová  

Telefón: +421 02/59880287  
Fax: +421 02/59880800  

E-mail:  silvana.kollarova@uksup.sk 

Internetová adresa organizácie (URL):     http://www.uksup.sk 
  

2 PREDMET ZÁKAZKY 
 

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zákazka na nákup 
tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len – „týchto SP“).  
 

2.2 Názov predmetu zákazky:  

„Nákup laboratórnej techniky pre akreditované pracoviská“ 
 

Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup laboratórnej techniky, ktorá spĺňa požiadavky podľa opisu predmetu 
zákazky .  

 
2.3 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka 

obstarávania (CPV/SSO), prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka 
obstarávania (CPV/SSO):  
Hlavný predmet:   

Hlavný slovník:  38000000-5 

 

2.4 Predmet zákazky je podrobne vymedzený do troch častí. 

 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Verejný obstarávateľ delí predmet zákazky na tri časti : 

Časť č. 1 analyzátor na stanovenie ortuti 
Časť č. 2 termostat/inkubátor 

Časť č. 3 vlhkomer 
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti predmetu zákazky.  

 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 

4.1    Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie na žiadnu časť predmetu zákazky. 
 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené  
do vyhodnotenia. 

 

5    MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: na adresu  verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. 
                                                                                     

5.2 Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na dodanie každej časti predmetu zákazky: 2 mesiace od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
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6     ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ÚKSÚP v Bratislave.  
 

7  DRUH ZÁKAZKY 
 

7.1 Druh zákazky:  zákazka na dodanie tovaru.                                             

         Výsledok postupu zadávania zákazky: uzavretie kúpnej zmluvy na každú časť predmetu zákazky.  
 

7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/požiadaviek na dodanie požadovaného predmetu zákazky 
tvorí časť súťažných podkladov B.1, B.2 a B.3 týchto SP.  

8   LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 
 

8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená do 31.12.2013. 
 

8.2 Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 45 ods. 6  a § 41 

ods. 2 Zákona tým nie sú dotknuté. Lehoty, okrem lehoty podľa  § 138 ods. 10 Zákona, 
kontrolovanému neplynú počas prerušenia konania o námietkach podľa § 138 ods. 10 alebo 11 zákona. 

O skutočnosti, týkajúcej sa podanej námietky upovedomí kontrolovaný všetkých známych 
záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane 

predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do 

uplynutia verejným obstarávateľom takto oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
 

 

Časť II 

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 
 

9  KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI 
 

9.1  Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý 

zabezpečí trvalé zachytenie a úplnosť ich obsahu. Komunikácia sa môže zabezpečiť prostredníctvom 
pošty, faxom, elektronicky (e-mailom), alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 

 

9.2     Pri čo najskoršej/najrýchlejšej komunikácií spôsobom, ktorou nemožno trvalo zachytiť obsah 

dokumentov, alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu 

podľa osobitného zákona (napr. telefonicky, e-mailom a/alebo nezaručeným e-podpisom), doručia sa 
tieto informácie /dokumenty aj v písomnej forme (napr. formou faxovej správy, potvrdením o prijatí 

a porozumení e-mailovej správy, poštou), najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa skoršieho 
odoslania tejto informácie. 

 

9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť 

jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa 

osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou, rozhodujúca je písomná forma, vedená v dokumentácií verejného obstarávateľa. 
 

9.4 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 

záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, 
sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu 

o správnom konaní. 

 

10    VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 

10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o Vysvetlenie týchto SP alebo inej 

sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) u kontaktnej osoby na adrese:  
 

  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 
  Matúškova ul. 21, 833 16 Bratislava 

  Slovenská republika    
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   Kontaktná osoba: Ing. S. Kollárová  

   tel.: +421 2 59 88 02 87 
  fax: +421 2 59 88 08 00 

   e-mail: silvana.kollarova@uksup.sk 
 

10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o Vysvetlenie sa považuje žiadosť o Vysvetlenie doručená 

verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 10.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP 
najneskôr však šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 

10.3 Písomné vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch oznámi verejný obstarávateľ všetkým 

zainteresovaným záujemcom prostredníctvom pošty najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie. 
 

10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ doplní informácie uvedené v týchto SP, ktoré preukázateľne 

oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk 

podľa bodu 20.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP. 
 

11   OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa nepožaduje. 

 

Časť III  

PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY 
 

12 FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY 
 
12.1 Ponuka  musí byť spracovaná vo fyzickej  písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským  výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
 

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, požadované vo Výzve,  

prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto SP, musia byť v ponuke predložené 

ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 

12.3 Doklady a dokumenty (ich všetky časti) uvedené v bode 12.2 musia byť v ponuke očíslované a pevne    
zviazané, pričom táto väzba musí byť technicky/vizuálne opatrená proti jej otvoreniu (napr. hrebeňová 

väzba). 
 

12.4 Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „originál“ (písomná forma) a 
„kópia na CD/DVD“ (elektronická forma). 
 

12.5. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú 

ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". 

 

12.6 Kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD obsahujúcu  Návrh na plnenie kritéria predloží 
uchádzač spolu s písomnou formou Návrhu na plnenie kritéria v jednom obale (osobitne oddelenej a 

uzavretej časti) označenom slovom "Kritériá". 
 

12.7 Kópiu ponuky v elektronickej forme na CD/DVD obsahujúcu  Ostatnú časť ponuky predloží uchádzač 

spolu s písomnou formou Ostatnej časti ponuky v jednom obale (osobitne oddelenej a uzavretej časti) 
označenom slovom "Ostatné". 
 

12.8 Návrh Kúpnej zmluvy predloží uchádzač v časti ponuky „Ostatné“.  
 

12.9 Uchádzač berie na vedomie, že kópia jednotlivých častí ponúk predložená v elektronickej podobe na 

CD/DVD nosiči bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným 
uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre 

verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 písm. b) Zákona. V prípade, ak kópia ponuky 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 
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v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ...atď.). 

 

13 JAZYK PONUKY 
 

13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom                   

(v slovenskom) jazyku.  
 

13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
(slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 

rozhodujúci je preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku. 
 

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke  uchádzača, bude vyjadrené v Euro na dve desatinné miesta.  
 

14.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa 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 Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 
14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača vynaložené pri plnení jeho 

záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach a v rozsahu podľa týchto SP. 
 

14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie 

v zložení: 
14.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

14.4.2 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 

14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 2 k SP). 

15   ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY 
 

Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.   
  

16 OBSAH PONUKY 
 

Ponuka na každú časť predmetu zákazky musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty: 

 

16.1 Časť ponuky označená ako „OSTATNÉ“ musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty:  
16.1.1  titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 

zákazky podľa týchto SP; 
16.1.2    obsah ponuky (index – zoznam položiek) s odkazom na očíslované strany; 

16.1.3    vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (príloha č. 1 k SP). 
16.1.4   V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen; 

16.1.5   informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie: meno a priezvisko  

osoby, jej e-mailovú adresu a telefonický kontakt; 
16.1.6 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, 

finančného/ekonomického postavenia, odbornej a technickej spôsobilosti uvedených vo Výzve, 
ktoré  môžu byť predložené formou čestného vyhlásenia;(príloha č. 3 týchto SP) 

16.1.7   dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky (napr.  

             kvalitatívne, kvantitatívne, organizačné, technické...uvedené v častiach B.1, B.2 a B.3 týchto SP); 
16.1.8   návrh kúpnej zmluvy na dodanie predmetu zákazky. Znenie Obchodných podmienok 

(požadovaných v týchto SP časť B. 3 v PONUKE uchádzača, časť Návrh kúpnej zmluvy nemožno 
meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo 

Výzve a v týchto SP a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, inak budú ponuky uchádzačov zo súťaže vylúčené. Návrh zmluvy musí byť podpísaný 

uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
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 V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný 

všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

16.1.9 v prípade skupiny dodávateľov vystavená plná moc pre jedného člena skupiny dodávateľov, 

ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie 
všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej 

súťaže, a účasti tejto skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži; 

16.1.10  čestné vyhlásenie, že uchádzač tieto SP a k nim príslušnú dokumentáciu pochopil a nemá k nim 
výhrady; (príloha č. 4 týchto SP) 

16.1.11  čestné vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti údajov, uvedených v dokumentoch/dokladoch ponuky; 
(príloha č. 5 týchto SP) 

16.1.12  kópiu časti ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ na CD/DVD nosiči vyhotovenú podľa   bodu            

12.9. (v dvoch vyhotoveniach - 1. so všetkými údajmi a 2. bez informácií v zmysle § 20 Zákona) 

16.2 Časť ponuky označená ako „KRITÉRIÁ“ musí ako svoju súčasť obsahovať tieto dokumenty: 

16.2.1 vyplnený dokument NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA (prílohu č. 2  týchto SP) v tlačenej forme. 

16.2.2 kópiu časti ponuky označenú ako „KRITÉRIA“ na CD/DVD nosiči vyhotovenú podľa bodu 12.9. 

             (v dvoch vyhotoveniach - 1. so všetkými údajmi a 2. bez informácií v zmysle § 20 Zákona) 
 

16.3 Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky : 

16.3.1 Doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 
osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak. 

16.3.2 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie tejto 
meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. Národnej banky Slovenska (NBS), 

aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, 

rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), uchádzač 

predloží v pôvodnej mene a v mene Euro (€). 

16.3.3 Dokumenty uvedené v bode 16.1 až 16.3 musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

16.3.4 Každá dodatočná zmena v ponuke uchádzača, ktorú uchádzač uskutočnil pred predložením svojej 

ponuky verejnému obstarávateľovi v lehote predkladania ponúk, musí byť parafovaná uchádzačom 
a musí byť pri nej uvedený dátum jej vykonania. 

 

15 NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY 
 

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

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 

17.2  Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP a 

predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
SP, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 

Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 
Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného 

obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

 

Časť IV.  
PREDKLADANIE PONUKY 

18 PREDLOŽENIE PONUKY 

18.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku na každú časť predmetu zákazky. 

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. 

 

18.2 Uchádzač predloží ponuku podľa bodu 19 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 

a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
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18.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej 

prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 
19   OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

19.1 Uchádzač vloží ponuku k časti č.1 alebo k časti č. 2 alebo k časti č. 3 do spoločného obalu, ktorý bude 
obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť (obal/obálku) týkajúcu sa Návrhu na plnenie kritéria 

(Príloha č. 2 k SP) na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú 

ostatnú časť ponuky (obal/obálku), označenú slovom „Ostatné" tak, aby bola zabezpečená 
neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a  samostatné sprístupnenie.  
 

19.2 Spoločný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu obstarávateľa uvedenú v bode 20.1, 
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),                          

v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) 

všetkých jej členov, 
- označenie súťaže „Súťaž – neotvárať“, 

- označenie heslom verejnej súťaže Laboratórna technika  
 

19.3 Obal/obálka časti ponuky  "Ostatné" musí obsahovať nasledovné údaje: 
- adresu obstarávateľa uvedenú v bode 20.1, 

- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),                     

v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) 
všetkých jej členov, 

- označenie „Súťaž – neotvárať“, 
- označenie heslom verejnej súťaže Laboratórna technika  

- označenie: "Ostatné". 
 

19.4  Obal/obálka časti ponuky  "Kritériá" musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu obstarávateľa uvedenú v bode 20.1, 
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),                     

v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) 
všetkých jej členov, 

- označenie súťaže „Súťaž – neotvárať“, 

- označenie heslom verejnej súťaže Laboratórna technika a „ č.1 – analyzátor alebo  
   č. 2 – termostat/inkubátor alebo č. 3  – vlhkomer“. 

- označenie: "Kritériá". 
 

 

20     MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  
 

20.1 PONUKU je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 

  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave 
  Matúškova ul. 21, 833 16 Bratislava 

  Slovenská republika    
  Kontaktné miesto: podateľňa na vrátnici 
 

20.2 Lehota na predkladanie ponúk na každú časť predmetu zákazky uplynie dňa: 10.09. 2013 o 09:00 

hod.  
20.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 

 

21    DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
 

21.1 Uchádzač môže predložené doklady/ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.  

 
21.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie dokladov/ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 

20.1. 
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Časť V. 
OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK 

22    OTVÁRANIE PONÚK 
 

22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:  
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

Matúškova ul. 21, 833 16 Bratislava 
 

22.2 Termín otvárania každej časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 10.09.2013 o 10:00 

hod. 
 

22.3 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" verejný obstarávateľ zverejní na profile verejného obstarávateľa  dátum otvárania príslušnej 

časti ponuky. 
 

22.4 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 41 ods. 2 

Zákona.  
 

22.5 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli 
vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi 

odoslaním oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria“, musí byť aspoň 5 pracovných dní. 
 

22.6 Podľa § 43 ods. 3 Zákona otváranie ponúk bude neverejné. Na otváraní  ponúk sa zúčastní len komisia 
menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. 

23 PRESKÚMANIE PONÚK 

23.1 Verejný obstarávateľ zriadi na preskúmavanie a hodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu, ktorá 
začne svoju činnosť otváraním časti ponúk označenej ako „Ostatné“. 

23.2 Preskúmavanie a vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 

23.3 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

23.3.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 16. Obsah ponuky, 

23.3.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve a v týchto SP; 

23.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky, bude z verejnej súťaže vylúčená. 

Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) Zákona. 

 

24   DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK  
 

24.1  Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk 
informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia 

podľa § 40 Zákona. 
 

24.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách 

označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Týmto nie sú dotknuté 
ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk,  

ustanovenia podľa § 49 ods. 5 Zákona a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

25   VYHODNOCOVANIE PONÚK Z HĽADISKA POŽIADAVIEK NA PREDMET  ZÁKAZKY 
 

25.1  Komisia vyhodnocuje ponuky s hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet 
zákazky uvedených vo Výzve a v týchto SP a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky. 

25.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

25.3 Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet zákazky 
uvedených vo Výzve a v týchto SP sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených 

ponúk s  uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré postúpia do otvárania časti ponúk 

označených ako „Kritéria“. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky 
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s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) 

Zákona. 

25.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná 
súťaž a v týchto SP a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú zo súťaže vylúčené. 

25.5  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa neprijať ponuku na danú Časť predmetu 
zákazky, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným 

podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo predložená cenová ponuka na 
danú Časť časti predmetu zákazky bude presahovať objem vyčlenených finančných prostriedkov na 

predmet zákazky určený verejným obstarávateľom (predpokladaná hodnota zákazky v súlade s výzvou) 

alebo ponúkaný rozsah tovaru danej Časti predmetu zákazky bude pre verejného obstarávateľa 
vzhľadom na jeho potreby neprijateľný. 

 

26   VYHODNOTENIE PONÚK PO OTVORENÍ ČASTI „KRITÉRIÁ“ 
 

26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže budú po otváraní časti „Kritéria“ komisiou 

vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného vo Výzve a v týchto SP a na základe 

pravidiel jeho uplatnenia určeného v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
týchto SP pre každú časť predmetu zákazky samostatne . 
 

26.2 Takto označené ponuky predstavujú úvodné úplné vyhodnotenie ponúk, t.j. zostavenie poradia ponúk, 

ktoré budú zaradené do elektronickej aukcie. 
 

26.3 Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia 

písomne požiada uchádzača o zdôvodnenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné 
podľa § 42 ods. 3 Zákona. 
 

26.4 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov 

a bude primerane postupovať podľa § 42 ods. 4 Zákona. Komisia vylúči uchádzača  
zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade ak, 

 26.4.1  nedoručí písomné odôvodnenie v určenej lehote; 
26.4.2  nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu podľa § 42 ods. 4 Zákona alebo 

predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa 26.3. 
 

26.5 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 komisia vylúči ponuku. 

27  ELEKTRONICKÁ AUKCIA  

Podrobné informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Elektronická aukcia týchto SP. 

28 VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH 

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

správne; 

28.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom     
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude správny súčin jednotkovej ceny 

a množstva; 
28.1.3 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; 

28.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude 

správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.. 

28.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude v takom prípade 

požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 42 ods. 2 Zákona a o predloženie písomného súhlasu  
s vykonanou opravou. 
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29 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

29.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok 
účasti týkajúcich sa: 

29.1.1 osobného postavenia podľa postavenia podľa § 26 Zákona,  

29.1.2 technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 28 
Zákona. 

29.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie 
podmienok účasti: 

29.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 Zákona za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má zabezpečiť, 

29.2.2 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

29.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov predložených 

podľa požiadaviek uvedených vo Výzve. 

29.4 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, 

preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, 

v písomnej podobe v lehote stanovenej verejným obstarávateľom v písomnej výzve na preukázanie 
splnenia podmienok účasti. Doklady musia byť predložené v originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

29.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie 

podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených 

dokladov do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 
uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy.  

29.6 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži bude z verejnej 

súťaže vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) Zákona. 

 
Časť VI. 

PRIJATIE PONUKY 
 
30 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 
30.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii ku každej časti predmetu zákazky 

osobitne vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača podľa § 33 Zákona, ak dôjde 
k jeho vylúčeniu, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí. 
 

30.2 Verejný obstarávateľ po  vyhodnotení  ponúk, po skončení postupu podľa bodu 30.1 a po odoslaní 

všetkých oznámení o vylúčení uchádzača 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 oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu                     

o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná 

námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) Zákona. 
 

30.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo 
v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, alebo by mohlo poškodiť  

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

 

31    UZAVRETIE ZMLUVY 

31.1 Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzatvorí zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa 
bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk podľa 

bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto SP ku každej časti predmetu zákazky. Uzavretá 
zmluva nesmie byť v rozpore s týmito SP a s výsledkom elektronickej aukcie. 

 

31.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú           
na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa  § 45 ods. 
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2 až 7 Zákona, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač na základe výsledkov 

elektronickej aukcie odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť 

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí 
odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na 

jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne 

vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý 
sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť 

verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný. 

 

31.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný 
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku 

ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu 
uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať 

mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. 

súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného 
obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane 

ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, 
budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 
 

31.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v takom prípade, ak cena za predmet 

zákazky v danej Časti predmetu zákazky aj po elektronickej aukcii bude prevyšovať pôvodne 

predpokladanú celkovú hodnotu danej Časti predmetu zákazky. 

32 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

32.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v konkrétnej Časti predmetu zákazky, ak: 

32.1.1. nedostal ani jednu ponuku na konkrétnu/danú Časť predmetu zákazky; 
32.1.2. ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač nepodal 

žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 138 ods. 3 Zákona; 

32.1.3. ani jedna z predložených ponúk na danú Časť predmetu zákazky nezodpovedá požiadavkám 
určeným v týchto SP a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 

Zákona a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona; 
32.1.4. jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 

 
32.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

 
32.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu 

zadávania konkrétnej Časti zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
tejto Časti zákazky na pôvodný predmet zákazky. 
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A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Ponuky uchádzačov k jednotlivým Častiam predmetu zákazky sa budú vyhodnocovať na základe 

najnižšej ceny v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

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

 Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe jediného kritéria – najnižšia cena každej Časti predmetu  

         zákazky – v troch nezávislých elektronických aukciách. 
 

2. Na vyhodnotenie ponúk je stanovené nasledovné kritérium:                            
Celková  cena  (bez DPH)        

Jediným kritériom je cena  za každú Časť predmetu zákazky zvlášť, vrátane dopravy, montáže, 

uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy. 

 

Toto kritérium bude možné meniť v elektronickej aukcii. 
 

3. Definícia kritériá: Celková  cena   
 

- Celková cena za celý predmet zákazky bude  vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 časti súťažných 

podkladov  A.1 Pokyny pre uchádzačov  v eurách, s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH. 
 

4. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria v prílohe č. 2 Návrh na plnenie kritéria týchto SP.   
 

5. Po úvodnom vyhodnotení ponúk bude realizovaná elektronická aukcia v zmysle § 43 zákona. 
 

6. Pravidlá uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponuky 

- Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu pri konkrétnej Časti predmetu  
  zákazky po uskutočnení elektronickej aukcie v € bez DPH. 

- V prípade, že úspešný uchádzač na základe výsledku elektronickej aukcie odmietne s verejným 
obstarávateľom uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača vylúči v zmysle § 42 ods. 1 

zákona a opätovne vyhodnotí platné ponuky. Elektronická aukcia sa z tohto dôvodu nebude opakovať. 

 
7. Na základe výsledku elektronickej aukcie uchádzač upraví jednotkové ceny smerom nadol tak, aby 

celková cena bola totožná s celkovou cenou  po realizácií elektronickej aukcie. Podrobné ďalšie 
informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Elektronická aukcia 

týchto SP.  
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B.1 OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 
 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 

      PRE ČASŤ Č. 1 – ANALYZÁTOR  
      PRE ČASŤ Č. 2 – TERMOSTAT/INKUBÁTOR 
      PRE ČASŤ Č. 3 - VLHKOMER 

1 Predmet zákazky  

Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý je vymedzený technickou špecifikáciou a týmito súťažnými 
podkladmi: 

Časť č. 1 - analyzátor, podľa technickej špecifikácie v prílohe B.1 k Časti č. 1; 
Časť č. 2 – termostat/inkubátor, podľa technickej špecifikácie v prílohe B.1 k Časti č. 2; 
Časť č. 3 – vlhkomer, podľa technickej špecifikácie v prílohe B.1 k Časti č. 3; 
 
V prípade, že v súťažných podkladoch, alebo v technickej špecifikácii bude uvedený konkrétny výrobca, 

výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, a ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov alebo výrobkov, tu verejný 

obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

2 Výkonnostné parametre, funkčné požiadavky, spotrebu, účinnosť 
Výkonnostné, funkčné a technické špecifikácie sa nachádzajú v prílohe k časti B.1 týchto SP.  

Do prílohy k časti B1 týchto SP uchádzač vpíše svoj návrh na hodnoty výkonnostných, funkčných a 
technických parametrov predmetu zákazky v plnom rozsahu. 

Uchádzač v prílohe k časti B.1 týchto SP musí uviesť hodnoty do tých riadkov, kde je verejným 
obstarávateľom predpísaná hodnota parametra, alebo požaduje danú výbavu slovom „áno“. Ak 

uchádzač nevyplní tieto verejným obstarávateľom určené riadky v prílohe k časti B.1 týchto SP bude 

z verejnej súťaže vylúčený. 
 

3 Členenie predmetu zákazky 
Predmet zákazky sa člení na Časti. Ponuku musí uchádzač podať na každú Časť predmet zákazky tak, 

ako je uvedené v ods. 1 a 2 tejto časti súťažných podkladov.  

 
 

Spôsob hodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky  

 

1 Postup a spôsob hodnotenia požiadaviek na predmet zákazky 
Komisia pri hodnotení splnenia požiadaviek na konkrétnu Časť predmetu zákazky preverí, 
1.1.1 či uchádzač zahrnul do ponuky všetky požadované položky výkonnostných, funkčných 

a technických špecifikácií a týchto súťažných podkladov, 

1.1.2 či uchádzač vyplnil všetky požadované položky v prílohe k časti B.1 týchto SP,  
1.1.3 či uchádzač predložil všetky doklady a dokumenty požadované v  tejto časti súťažných 

podkladov,  
1.1.4 či uchádzačom navrhované základné technické parametre, ktoré uchádzač uviedol do prílohy A, 

ktorá je prílohou k zmluve, je v súlade s technickými požiadavkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol 

v súťažných podkladoch, v prílohe k časti B.1 týchto SP, 
1.2 Členovia komisie budú posudzovať splnenie technických požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to 

SPLNIL (A) / NESPLNIL (N). 
1.3 Tí uchádzači, ktorí budú pri posudzovaní splnenia technických požiadaviek na predmet zákazky 

hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky. 
1.3.1 Ponuky tých uchádzačov, ktorí nesplnili technické požiadavky na predmet zákazky požadované 

verejným obstarávateľom budú zo súťaže vylúčené a nebudú zaradené do EA. 
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Príloha B.1 k Časti č.1 
 
Technické parametre (k predmetu Časti 1 – analyzátor)                                                                                     

 

Analyzátor - atómový absorpčný spektrometer (AAS) na stanovenie koncentrácie ortuti  
 
Požiadavky na prístroj : 

 stanovovanie ortuti z priamej navážky vzorky bez nutnosti predchádzajúcej mineralizácie 

 analýza kvapalných aj pevných vzoriek bez nutnosti zmeny nastavenia prístroja 

 programovateľný proces priebehu merania 

 možnosť zakoncentrovania vzoriek v prístroji 

 doba trvania 1 analýzy max. 10 min. 

 minimálne 5 bodová kalibrácia 

 kalibrácia bežne komerčne dostupnými referenčnými materiálmi 

 automatické vyhodnocovanie  koncentrácie analytu vo vzorke formou kalibračnej krivky 

 aspoň 2 meracie rozsahy, automatické prepínanie meracích rozsahov 

 celkový rozsah merania 0,05 – 600 ng Hg 

 medza detekcie max. 0,01 ng Hg 

 presnosť merania aspoň 1,5% 

 pamäť pre ukladanie metód 

 pamäť pre ukladanie a archiváciu výsledkov 

 vhodné softvérové vybavenie pre riadenie všetkých častí prístroja, zber a uchovávanie nameraných 

dát ako súčasť dodávky 

 výstup na tlačiareň a počítač 

 
Prevádzkové podmienky 

 umiestnenie v bežnom laboratórnom prostredí – nevyžaduje špeciálne prevádzkové podmienky ako  

napr. umiestnenie v digestóriu alebo pod iným odťahom spalných plynov 
 napájanie 230V, 50 Hz 

 teplota okolia  5 — 35oC 

 tlak atmosférický 

 vlhkost' atmosférická 

 
Riadiaci počítač  

 kompatibilný, spĺňajúci nároky meracieho prístroja na riadenie a vyhodnocovanie meracieho procesu 

 možnosť archivácie dát na externom zariadení (CD ) 

 sériový port 

Monitor najmenej 22" 

Tlačiareň – laser 
 

 
Súčasťou dodávky je aj : 

 inštalácia 

 nevyhnutný spotrebný materiál pre užívateľskú údržbu prístroja 

 návody na obsluhu v slovenčine alebo češtine – l x 

 bezplatné zaškolenie obsluhy u užívateľa - aj opakované 

 certifikáty a osvedčenia k dodaným zariadeniam 

 kalibračný certifikát 
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Príloha B.1 k Časti č. 2 
 
Tabuľka s technickými parametrami (k predmetu Časti 2 – termostat/inkubátor)                                                                                     

 

 

Termostat / Inkubátor  
 

Objem: Min. 20 l - Max. 60 l 

Teplotný rozsah: -5°C do 60°C 
* 

Stabilita / presnosť: ±1°C 

Rozlíšenie teploty: 0,1°C  

Displej: Digitálny so zobrazovaním reálnej teploty a času 

Časovač: Možnosť nastaviť nepretržitú prevádzku prístroja na 168 
až 504 hod. 

Napájanie el. energie: 220V /50Hz 

Vnútorná polička: Min. 1 ks / chrómová 

Vonkajšie dvere: Kovové s tesnením 

Vnútorné dvere: Sklenené 

Materiál: Odolný voči korózií s možnosťou jednoduchej údržby a 
čistenia 

Servis: Zabezpečený servisným technikom v rámci SR (nie zo 
zahraničia) 

Kalibrácia / overenie prístroja: Zabezpečený servisným technikom v rámci SR (nie zo 
zahraničia) 

GLP dokumenty: Inštalačný protokol (IQ);  
Výkonnostná kvalifikácia prístroja (PQ);  
Operačná kvalifikácia (OQ) 

 

 

* ponúknutý teplotný rozsah môže byť aj väčší, avšak s podmienkou pokrytia celého uvedeného 

   teplotného rozsahu 
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Príloha B.1 k Časti č. 3 
 

 

Technické parametre (k predmetu Časti 3 – vlhkomer)                                                                                     

 
 

 
 
Laboratórny vlhkomer na meranie vlhkosti osiva 

Požadované technické parametre: 

- meranie vlhkosti bez predchádzajúcej úpravy osiva 

- rozsah merania od 0% do 45% vlhkosti ( dielektrická konštanta) 

- vysoká kapacita prístroja 

- možnosť pripojenia na metrologické pracovisko- overenie kalibračnej krivky podľa jednotlivých druhov osív 

Súčasťou dodávky je aj : 

-     inštalácia 

– nevyhnutný spotrebný materiál pre užívateľskú údržbu prístroja 

– návod na obsluhu v slovenčine alebo češtine – 1 x 

– bezplatné zaškolenie obsluhy u užívateľa  

– certifikáty a osvedčenia k dodaným zariadeniam 

– kalibračný certifikát 

. 
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

1. Cena za plnenie predmetu zákazky bude stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Cenu za jednotlivé položky je potrebné uviesť v eurách na dve 
desatinné miesta bez DPH za jednotlivé Časti predmetu zákazky zvlášť. 

 

2. Uchádzač je povinný vyplniť prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií k SP pre každú časť predmetu 

zákazky zvlášť, pričom predmet zákazky spĺňa všetky požiadavky na predmet zákazky vyšpecifikovaný 

v prílohe k časti B.1 Opis predmetu zákazky. 

 

3. Cena za jednotlivé položky bude pri podpise zmluvy stanovená na základe výsledkov elektronickej 
aukcie. Cena je pevná počas trvania zmluvného vzťahu a zahŕňa všetky náklady a hotové výdavky 

vynaložené pri plnení zmluvných záväzkov. 

 

4. Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny v € bez DPH upravené smerom 

nadol až do ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie 
objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ceny v € bez DPH automatizovaným 

vyhodnotením. 
 

5. Prijatá celková cena z elektronickej aukcie je záväzná pre uzatvorenie zmluvy, stanovené v súlade 

s ponukou uchádzača v elektronickej aukcii. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, sú pevné a nemenné 
počas trvania zmluvy. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
  

- Návrh k Časti č. 1, č. 2 alebo č. 3 - 
KÚPNA ZMLUVA podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

na kúpu a dodávku k Časti č. 1 – analyzátor alebo Časti č. 2 termostat/inkubátor alebo k Časti č. 3 vlhkomer 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

 Matúškova 21, 833 16, Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Moško, generálny riaditeľ  

Zástupca na rokovanie  

vo veciach zmluvných:  Mgr. Adam Farkaš 

Zástupca na rokovanie  

vo veciach technických:  Ing. Silvana Kollárová 

IČO:   00 156 582     

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000077309/8180 

Zriadený:                              Rozhodnutím Ministerstva zemědělství a výživy v Prahe č. j.: II/4-1178/68/23 zo 

dňa 17.12.1968 v znení Rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, Bratislava č. 1964/2013-250, zo dňa 16.04.2013 

 

a 

 

Predávajúci:  obchodný názov (podľa dokladu o oprávnení podnikať),  

  adresa (podľa dokladu o oprávnení podnikať),  

Štatutárny orgán: meno, priezvisko, funkcia (podľa dokladu o oprávnení podnikať) 

Zástupca na rokovanie  

vo veciach zmluvných:  meno, priezvisko, funkcia 

IČO:   . . . . . . . . . . . . . . . 

Bankové spojenie:  názov peňažného ústavu, číslo účtu 

zapísaný v Obch. registri: ............................................................. 

 
Čl. 2 

Predmet plnenia 
 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy  je záväzok predávajúceho dodať .................. v zmysle predloženej 
cenovej ponuky (cena vrátane dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky,  zaškolenia a prípadného cla, 
obchodnej a dovoznej prirážky) na základe technickej špecifikácie, ktorá je prílohou A tejto kúpnej 
zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Súčasťou kompletného predmetu plnenia je technická 
dokumentácia v slovenskom jazyku. 

2. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpnej zmluvy zaplatiť kúpnu cenu v zmysle Čl. 5. Cena tejto kúpnej 
zmluvy.  
 

Čl. 3 
Čas plnenia 

Termín dodania kompletného predmetu plnenia je najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania predmetu plnenia zmluvy môže kupujúci 
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % za každý deň z omeškania z celkovej ceny 
kompletného predmetu plnenia. 
   

Čl. 4 
Termín platnosti 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia dodávky, pričom platnosť a účinnosť zmluvy 

týkajúca sa Čl.7 Osobitné ustanovenia je do skončenia záručnej doby.  
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a 

ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia 
v centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť a účinnosť tejto zmluvy v 2 - mesačnej výpovednej lehote 
z dôvodu závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, pričom zo strany 
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predávajúceho sa považuje za závažné porušenie nedodržanie dodania kompletného predmetu zmluvy 
v dohodnutom termíne a zo strany kupujúceho sa za závažné porušenie považuje neuhradenie faktúry 
v lehote splatnosti. 

4. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strany. 

 
Čl. 5 
Cena 

 
1. Kúpna cena predmetu zákazky je výsledná cena v zmysle cenovej ponuky po elektronickej aukcii 

vyplývajúcej z verejného obstarávania vrátane DPH, nasledovne :
1
 

 

 Položka Množstvo Cena za 1 ks  

v € bez DPH 
Cena za 1 ks  

v € bez DPH 
Cena za 1 ks v €  

s DPH 
1.  1 ks    

 
2. Celková cena vrátane DPH za kompletný predmet plnenia je  ...................................... €,  

slovom ............................................................ €. 
3. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. a sú 

maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy.  
 

Čl. 6 
Platobné podmienky 

 
1. Predávajúci predloží kupujúcemu faktúru s podpísaným dodacím listom potvrdzujúcim prevzatie tovaru 

až po dodaní predmetu plnenia.  
2. Faktúra musí byť vystavená prehľadne a musí mať náležitosti podľa § 71 zákona  č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné a zmluvné náležitosti, kupujúci je oprávnený 

vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného daňového dokladu kupujúcemu. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. 
5. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať kupujúcemu 

úrok z omeškania vo výške 0,3 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
 

Čl. 7 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Kupujúci požaduje od predávajúceho záruku za akosť, kvalitu a úplnosť dodávky. 
2. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať s dodaním predmetu plnenia všetky doklady, ktorého 

súčasťou bude platný dodací list a návod na používanie. 
3. Za splnenie dodávky sa považuje dodaný kompletný predmet plnenia vrátane uvedenia do prevádzky 

a zaškolenia personálu, ktorého súčasťou bude platný dodací list  a návod na používanie v slovenskom 
jazyku. 

4. Zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky bude potvrdené obidvoma zmluvnými stranami. 
5. Celková záruka na predmet plnenia je 24 mesiacov od dodania tovaru. 
6. Zodpovednosť za vady tovaru preberá predávajúci podľa ustanovení §§ 422-428 Obchodného 

zákonníka. 
7. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie kompletného predmetu plnenia na nasledujúce adresy: 

a) analyzátor a vlhkomer - Matúškova 21, 833 16 Bratislava 
b) termostat/inkubátora - Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava. 

8. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť s možnosťou náhradnej dodávky najneskôr do troch dní od 
uplatnenia reklamácie kupujúcim. 

9. Ak predávajúci mešká s vybavením reklamácie, môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny kompletného predmetu plnenia za každý deň omeškania. 
 
 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné obchodné podmienky práva a povinnosti sú upravené Obchodným zákonníkom a riadia sa nimi 

obe zmluvné strany. 

                                                      
1
 Uchádzač uvedie jednotkovú cenu za predmet zmluvy v štruktúre požadovanej verejným obstarávateľom 
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2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a sú 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote  14 
kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha A, v ktorej je uvedená špecifikácia predmetu 
obstarávania.  

6. Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov (zmena odberných miest, bankového 
účtu, IČO, DIČ a pod.) dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 

7. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých predávajúci obdrží jeden rovnopis. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpísali. 
9. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane jej príloh a dodatkov 

na centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 
 
 
Prílohy : príloha A – špecifikácia predmetu obstarávania 
 
V ..................................... dňa ..................  V Bratislave dňa ................... 
  
 
 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
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Príloha A 
k Časti č. 1 alebo k časti Č. 2 alebo k časti Č. 3 

 
 

Špecifikácia predmetu zákazky 
 
 
 
 
 

V .................      dňa ...............                                                             
        
                                                                                                             ............................................. 
                                                                                             pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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B.4  ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
 

Na zostavenie poradia predložených ponúk použije obstarávateľ elektronickú aukciu podľa § 43 Zákona pre 

každú Časť predmetu zákazky zvlášť. 

1. Použitie elektronickej aukcie (ďalej len EA) : 

- POZOR! Pre účely komunikácie a doručenia elektronickej výzvy na účasť  v EA uchádzač uvedie 
v ponuke e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude komunikovať s verejným 

obstarávateľom. 

- Predmetom EA budú kritéria:  

- Najnižšia cena  
 

1. Najnižšia za cena s DPH za 1 ks tovaru podľa technických parametrov v Prílohe k časti B.1 týchto SP pre 

jednotlivé Časti predmetu zákazky 

-  Uchádzači  budú výzvou na účasť v EA vyzvaní na predloženie nových cien smerom nadol. 

-  Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky 

účasti vo verejnom obstarávaní a požiadavky na predmet zákazky určené verejným obstarávateľom na účasť 

v EA. 

-  V prípade potreby a bližších informácií môže záujemca/uchádzač kontaktovať pracovníkov centra podpory: 

 

Pracovná doba 8.00-16.00 
support@evob.sk 

037/655 1111 

2. Vo výzve na účasť v EA zašle verejný obstarávateľ uchádzačom: 

- Všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému 

zariadeniu,  

- Informácie týkajúce sa dátumu a času začatia a ukončenia úvodného testovacieho kola EA a dátum a čas 

začatia a ukončenia ostrého kola EA (súťažného kola) a spôsob ukončenia EA. 

3. Výklad pojmov: 
 

Pre účely použitia EA sú základné pojmy definované takto: 

 

Minimálny krok – je minimálna hodnota, o ktorú musí uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria. 

Hodnota minimálneho kroku sa vypočíta z najlepšej ponuky. Táto hodnota sa v elektronickej aukcii 

uplatňuje  od svojej ponuky. 

 

Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových kritérií. 

 

Etapa EA – časový úsek, o ktorý sa elektronická aukcia predĺži pri zmene poradia na prvom mieste v EA. 

Tento časový úsek sa pripočíta k času, ktorý ostáva do konca EA pri zmene poradia na prvom mieste.  

 

Počet etáp EA – maximálny počet etáp, ktoré sú povolené v priebehu EA. 

 

Testovacia elektronická aukcia – prebieha hodinu pred elektronickou aukciou. Účastníci si počas tejto 

aukcie môžu vyskúšať prácu v prostredí EA. Po ukončení testovacej EA sa automaticky spustí elektronická 

aukcia a hodnoty kritérií a prvkov sa nastavia na pôvodné hodnoty. 

mailto:support@evob.sk


                                                                                                                                                                                                     

 

Strana 24 z 37 

4. Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie (EA) podľa § 43 ods. 5 Zákona: 
 

EA sa bude vykonávať prostredníctvom elektronického aukčného portálu www.evob.sk (ďalej len EVOB). 

Kritériá, ktorých hodnoty budú predmetom EA: 
 

Najnižšia cena 

 

1. Najnižšia cena bez DPH  za 1 ks analyzátora podľa technických parametrov v Prílohe k časti B.1 

týchto SP, alebo najnižšia cena bez DPH  za 1 ks termostatu/inkubátora podľa technických 

parametrov v Prílohe k časti B.1 týchto SP alebo najnižšia cena bez DPH  za 1 ks vlhkomeru podľa 

technických parametrov v Prílohe k časti B.1 týchto SP. 
 

Spôsob vyhodnotenia ponúk bude nasledovný:  
 

Pri vyhodnocovaní kritéria podľa bodu 1.  bude použitý nasledovný postup: 

 

2.  V bode 1 - Najnižšia za cena bez  DPH za 1 ks analyzátora alebo termostatu/inkubátora alebo 

vlhkomera  podľa technických parametrov v Prílohe   č. 2 týchto súťažných podkladov dostane 100 

bodov, ďalšia vyššia cena ďalšieho uchádzača bude mať hodnotu vypočítanú nasledovne: 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie 

predmetu zákazky podľa tohto kritéria a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny bez 

DPH za dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za 

dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky príslušnej 

vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Vypočítané číslo 

je bodová hodnota zodpovedajúca predloženej  ponuke v tomto kritériu. Takýmto spôsobom sa 

vypočítajú ostatné bodové hodnoty ďalších uchádzačov. 
 

2.1 Vyhodnotenie spočíva v zostupnom usporiadaní počtom bodov každého uchádzača, teda od najvyššej 

hodnoty po najnižšiu. 

 

2.2 Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý získal najvyššie bodové ohodnotenie. 

Ostatní uchádzači, ktorí sa umiestnili na ďalších miestach neuspeli. 

 
Limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu 

zákazky - neuplatňujú sa. 

 

Informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu EA: 

- svoj návrh na plnenie kritérií,  

- svoje relatívne umiestnenie, 

- návrh na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v relatívnom poradí na prvom  mieste, 

- čas do konca EA 

5. Dôležité informácie týkajúce sa priebehu EA: 
 

Na každú Časť predmetu zákazky bude zvlášť EA, pričom platia nasledovné pravidlá : 
- Trvanie EA: 30 minút 

- Dĺžka etapy: 0 minút 

- Počet etáp: 0 

- Limit: neuplatňuje sa 

- Minimálny krok pre jednotkovú cenu je stanovený na 0,25%  z ponuky uchádzača, ktorý je v elektronickej 

aukcii na prvom mieste. 

6. Ukončenie EA: 

 

- Elektronická aukcia bude ukončená podľa § 43 článku 11 ods. a) Zákona. 

- Elektronická aukcia bude prebiehať 30 minút bez možnosti predĺženia o etapy. 

 

Uchádzač, ktorý získa najvyššie bodové ohodnotenie uspeje v tomto verejnom obstarávaní. Ostatní 

uchádzači, ktorí sa umiestnili na ďalších miestach budú neúspešní. 
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7. Postup pri účasti v EA 
  

Záujemcovi/uchádzačovi bude doručená elektronická výzva na účasť v elektronickej aukcii na e-mail, ktorý 

uviedol v ponuke. Súčasťou výzvy bude okrem informácií o EA aj internetový odkaz pre vstup do EA. 

Internetový odkaz bude aktívny hodinu pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový 

odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej elektronickej aukcie. 
 

8. Potrebné technické vybavenie:  
 

PC 1,6 MHz, 384 MB RAM, 200 GB HDD 

Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP, Win 7). 

Širokopásmový prístup na Internet. 

Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver. 6.x alebo Mozilla Firefox ver. 1.5. a vyššie verzie. 

Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. 

Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola 

a stiahnutie). 

V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina". 

V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať 

u pracovníkov centra podpory.  

 

9. Spôsob riešenia nepredvídateľných situácií: 
 

V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej 

energie) si vyhradzuje právo verejný obstarávateľ elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých 

podmienok v zmysle zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
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Prílohy k súťažným podkladom k verejnej súťaži - „Laboratórna technika“ ku všetkým trom 

Častiam predmetu zákazky 
 

 
Príloha č. 1 - Všeobecné informácie o uchádzačovi  

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria k časti 1, 2 a 3 

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie k dokladom preukazujúcich splnenie podmienok účasti  
Príloha č. 4a a 4b - Čestné prehlásenie podľa bodu 16.1.10 týchto SP  

Príloha č. 5a a 5b - Čestné prehlásenie podľa bodu 16.1.11 týchto SP  
Prílohe č. 6 – Vzor referencií  
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Príloha č. 1 k SP 

Všeobecné informácie o uchádzačovi 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  
  

Právna forma  
  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do 
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku 
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj 
o zápise do tohto registra alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 
uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej 
súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
Fax  

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej 
aukcii v prípade jej konania 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
  

 
 
 
 
 
 
V............................., dňa:..........................        ........................................................................................ 
                                                                                        Podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č. 2 k SP   
k Časti č. 1 - analyzátor 

 
 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
 

 

 Položka Množstvo Cena za 1 ks  

v € bez DPH 
Cena za 1 ks  

v € bez DPH 
Cena za 1 ks 

v € s DPH 

1. 
 
Analyzátor typu ....... 

 

1 ks 

   

 
 

 
Celková cena za celý predmet zákazky 

 

 
 

 

  

 
 
(cena celkom bez DPH slovom : .....................................................................................................v  € bez DPH) 
 
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som/nie som platcom DPH 
 
 
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu: ................................................e-mail: .................................................  
 
Pozn. Predmetom elektronickej aukcie bude celková cena za celý predmet zákazky v € bez DPH. 
 
 
 
Miesto: ............................................................ 
 
 
 
 
Dátum: ............................................................  ............................................................................ 
       
       Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača  
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Príloha č. 2 k SP   
k Časti č. 2 – termostat/inkubátor 

 
 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
 
 

 Položka Množstvo Cena za 1 ks  
v € bez DPH 

Cena za 1 ks  
v € bez DPH 

Cena za 1 ks 
v € s DPH 

1. 
 
Termostat/inkubátor typu ....... 
 

1 ks 
   

 
 

 
Celková cena za celý predmet zákazky 
 

 
 
 

  

 
 
(cena celkom bez DPH slovom : .....................................................................................................v  € bez DPH) 
 
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som/nie som platcom DPH 
 
 
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu: ................................................e-mail: .................................................  
 
Pozn. Predmetom elektronickej aukcie bude celková cena za celý predmet zákazky v € bez DPH. 
 
 
 
Miesto: ............................................................ 
 
 
 
 
Dátum: ............................................................  ............................................................................ 
       
       Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača  
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Príloha č. 2 k SP   
k Časti č. 3 - vlhkomer 

 
 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
 
 

 Položka Množstvo Cena za 1 ks  
v € bez DPH 

Cena za 1 ks  
v € bez DPH 

Cena za 1 ks 
v € s DPH 

1. 
 
Vlhkomer typu ....... 
 

1 ks 
   

 
 

 
Celková cena za celý predmet zákazky 
 

 
 
 

  

 
 
(cena celkom bez DPH slovom : .....................................................................................................v  € bez DPH) 
 
Uchádzač uvedie skutočnosť či je/nie je platcom DPH: som/nie som platcom DPH 
 
 
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu: ................................................e-mail: .................................................  
 
Pozn. Predmetom elektronickej aukcie bude celková cena za celý predmet zákazky v € bez DPH. 
 
 
 
Miesto: ............................................................ 
 
 
 
 
Dátum: ............................................................  ............................................................................ 
       
       Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača  
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Príloha č. 3 
 

Čestné vyhlásenie 

podľa § 32 odseku 8, o splnení podmienok účasti vo verejnej súťaži vyhlásenej vo VVO č. ..................zo dňa ..........................por. č. ......................, na 

predmet zákazky  

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

Čestne vyhlasujeme, že ku dňu predkladania ponúk k Časti 1 analyzátor, Časti 2 termostat alebo Časti 3 vlhkomer   ............................................ 

spĺňame podmienky  účasti 

I.  podľa § 26 ods. 1, čo  preukážeme 

1. Uviesť, napr. Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov platné do.................. a čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 26 ods. 1  

         písm. h)  alebo 

2.  vymenovať všetky doklady podľa § 26 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorými uchádzač bude preukazovať splnenie 

podmienok účasti. Uchádzač je povinný uviesť aj platnosť dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. 

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

II.  podľa § 28, čo  preukážeme 

2.1 Zoznamom  dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 

 bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení bude potvrdený týmto  verejným obstarávateľom, ak  

 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;  

(ak to nie je možné, uchádzač uvedie z akého dôvodu a podľa § 44 ods. 1doloží osobitným dôkazom, napr. odmietnutím odberateľa poskytnúť údaje,  

zánikom spoločnosti  a pod.) 

 

2.2 Referencie:  Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru - zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených 

za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní dodávok tovaru s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok 

tovaru podľa obchodných podmienok čím preukáže, že za predchádzajúce tri roky uskutočnil dodávky tovaru rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky v objeme minimálne 20 000 eur bez DPH, za každý požadovaný rok (2010, 2011, 2012). 

 

  V zozname poskytnutých tovarov uvádzame tieto, za roky............. : 

Uchádzač uvedie zmluvných partnerov pre ktorých v požadovanom období dodával tovary, obdobné predmetu  zákazky v tejto verejnej súťaži. 
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  Referencie predkladáme (Uchádzač uvedie od ktorých zmluvných partnerov predkladá referencie, s požadovanými údajmi, aby bolo možné posúdiť 

splnenie danej podmienky) 

 

2.3  Podielom plnenia zo zmluvy, ktorý spoločnosť má  v úmysle zabezpečiť  subdodávateľom. 

        Uchádzač je povinný uviesť podiel vyjadrený v %, ktorý bude zabezpečovať prostredníctvom subdodávateľa pri plnení zmluvy. Uchádzač je povinný 

uviesť, ktorej časti plnenia zmluvy sa %  podiel týka.  

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

 

2.4 Ponuku predkladá skupina dodávateľov 

(uchádzač uvedie či predkladá  ponuku ako skupina dodávateľov a v prípade, že áno uvedie, ktoré doklady predloží ktorý člen skupiny dodávateľov  

s akou platnosťou) 

Čestne vyhlasujem, že  

 som schopný pravdivosť a neskreslenosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností, preukázať na  vyžiadanie verejného 

obstarávateľa, a to v čase a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s Výzvou, ktorá bola uverejnená vo VVO .................zo dňa 

...................... por. č. ...................... a s predmetnými súťažnými podkladmi; 

 v prípade úspešnosti v predmetnej verejnej súťaži podľa § 44 ods. 1 predložíme všetky doklady na splnenie podmienok účasti podľa § 26-§ 28, 

ktoré uvádzame v čestnom vyhlásení a preukážeme nimi splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk. 

Uchádzač  

Obchodné meno ...................................................................... 

 Adresa podnikania ................................................................... 

IČO: ........................................................................................ 

( Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak je potrebné uviesť  všetkých členov a ich identifikačné údaje)         

 

V.....................dňa ..........................                                                                                                           ............................................................ 
                                                                                                                                                                pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača                                        
  Poznámka: 

Uchádzač môže doplniť čestné vyhlásenie  aj o iné údaje, z ktorých verejný obstarávateľ bude vedieť posúdiť splnenie podmienok účasti v časti 

ponuky označenej ako „Ostatné“  v tejto  verejnej súťaži.   
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Príloha č. 4a 
 

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

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

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

(názov a sídlo uchádzača podľa výpisu z Obch. registra) 

 

 

 

 

Súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch v rámci 

podlimitnej zákazky na predmet zákazky  

 

 

 

„Nákup laboratórnej techniky pre akreditované laboratóriá“ 

 

 

V ................ dátum: ................................2013 

 

 

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

pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č.  4b - Vyhlásenie skupiny dodávateľov  

 

 

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

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

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

(názov a sídlo uchádzača podľa výpisu z Obch. registra) 

 

 

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

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

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

(názov a sídlo uchádzača podľa výpisu z Obch. registra) 

 

 

Súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch v rámci 

podlimitnej zákazky na predmet zákazky 

 

„Nákup laboratórnej techniky pre akreditované laboratóriá“ 

 

 

 

V ................ dátum: ................................2013 

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

pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača 
 

 

 

V .............. dátum: ................................2013 

 

................................................. 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č. 5a  
 

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

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

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

(názov a sídlo uchádzača podľa výpisu z Obch. registra) 

 

 

 

 

Čestne prehlasujem , že všetky dokumenty/doklady predložené v ponuke sú úplné a pravdivé. 

Toto čestné vyhlásenie je súčasťou ponuky v rámci podlimitnej zákazky na predmet zákazky 

 

 

„Nákup laboratórnej techniky pre akreditované laboratóriá“ 

 

 

V ................ dátum: ................................2013 

 

 

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

podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
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Príloha č.  5b - Vyhlásenie skupiny dodávateľov  

 

 

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

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

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

(názov a sídlo uchádzača podľa výpisu z Obch. registra) 

 

 

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

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

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

(názov a sídlo uchádzača podľa výpisu z Obch. registra) 

 

 

Súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch v rámci 

podlimitnej zákazky na predmet zákazky 

 

„Nákup laboratórnej techniky pre akreditované laboratóriá“ 
 

 

 

V .......................... dátum: ................................2013 

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

podpis štatutárneho orgánu uchádzača 

 

 

V ......................... dátum: ................................2013 

 

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

podpis štatutárneho orgánu uchádzača 
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Príloha č. 6 
 
 
 

Zoznam dodávok tovaru 

rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky 

 „Nákup laboratórnej techniky pre akreditované laboratóriá“ 
 

 

Názov (zmluvy, rámcovej dohody) dodaných tovarov 

 

 

Odberateľ 

 

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera 

 

Adresa sídla alebo miesta podnikania 

 

Obec (mesto) :  ______________________________________   PSČ :   _______________    

Ulica :   ____________________________________________   Číslo :  _______________ 

      

Kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií 

 

Meno a  priezvisko 

 

Telefón 

Cena dodaných tovarov - Euro 

 

Faktúrovaná cena Euro s DPH 

 

Zmluvná cena Euro s DPH 

Dôvod rozdielu cien 

 

Termín dodavky tovaru– rok 2010, 2011, 2012 (zvýrazniť aktuálny rok) 

 

Zhodnotenie dodávky tovaru  odberateľom podľa obchodných podmienok: 

 

 

 

Potvrdenie odberateľa: 

Dátum Podpis a funkcia Pečiatka 

 

 

 

 
 


