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Časť I.   
Všeobecné informácie 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie 
Verejný obstarávateľ: 

Názov organizácie:   LESY Slovenskej republiky, š.p. 

Adresa organizácie:    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

IČO:      36038351 

 

Web organizácie (URL):   www.lesy.sk 

Kontaktná osoba:     Ing. Jaroslav Zorvan 

Telefón:    +421 47 5634940 

Fax:     +421 47 5634942 

E-mail:     jaroslav.zorvan@lesy.sk 

 

2. Predmet zákazky 
2.1. Názov predmetu zákazky:  Dodávka granulovanej kŕmnej zmesi pre raticovú zver na rok 2014. 

2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický 

kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet: 15700000-5 - Krmivo pre zvieratá 

Kategória:   Kúpa  

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti 

"B.1 – Opis predmetu zákazky" 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

4. Variantné riešenie 

4.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a 

bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

5. Pôvod predmetu zákazky 

5.1. Uchádzač, jeho prípadní subdodávatelia, uchádzačom navrhnutí kľúčoví experti a prípadne ním ponúkané 

tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskej únie, 

príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami. 
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6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia 

6.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  Teplý Vrch 

6.2. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky:  12 

mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31.12.2014.  

7. Zdroj finančných prostriedkov 
7.1. Zákazka je financovaná z finančných prostredkov obstarávateľa. 

8. Zmluva 

8.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Verejná zákazka - Zmluva o dodaní tovaru 

8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.3 

„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)“ týchto súťažných podkladov. 

9. Lehota viazanosti ponuky 

9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 

obstarávateľom. 

9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 28.02.2014. 

9.3. V prípade, ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa a bude začaté konanie o 

námietkach,  bude mať takéto konanie podľa zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, a to aj v 

prípade, ak bude začatá kontrola postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy s odkladným účinkom na 

konanie verejného obstarávateľa. 

9.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne 

primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
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Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

10.1. Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 

sprievodnej dokumentácie a  doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné dorozumievanie 

medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá 

zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií 

a je rovnako dostupná každému záujemcovi/uchádzačovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne 

prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, ako aj kombinovane. 

10.2. Pri čo najrýchlejšom vyžiadaní doplnenia a vysvetlenia spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jeho 

obsah a nie je zaručená pravosť (napríklad elektronickou poštou, faxom, a pod.) pri dodržaní zákonom 

stanovených lehôt, záujemca/uchádzač doručí takúto žiadosť aj  poštou v písomnej forme a to najneskôr do 3 

dní odo dňa odoslania tejto žiadosti.    

10.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom žiadosti a/alebo dokumentu odoslanej/odoslaného 

záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej/jeho obsah a nie je zaručená 

jej/jeho pravosť a žiadosti a/alebo dokumentu vyhotovenej/vyhotoveného záujemcom/uchádzačom v 

písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma doručená 

osobne alebo poštovou zásielkou. 

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

11.1. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo ostatných 

údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch  alebo v 

inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk (§ 38 zákona), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať písomne o ich vysvetlenie 

priamo u kontaktnej osoby. (V ďalšom texte sa pojmom súťažné podklady rozumejú: súťažné podklady, iná 

sprievodná dokumentácia a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 

ponúk.) 

11.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená 

najneskôr do 11. 12. 2013 - 9:00:00 

11.3. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch 

(§ 34 ods. 14 zákona), ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
12.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční: Nie 
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Časť III. 
Príprava ponuky 

13. Vyhotovenie ponuky 

13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v 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. 

13.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v  týchto súťažných 

podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je 

určené inak. 

13.3. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene 

uchádzača. 

13.4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry 

(prospekty a pod.) boli parafované osobou/ami podpisujúcimi ponuku. Odporúča sa, aby záujemca všetky 

strany ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal.  

13.5. Záujemca predloží ponuku v jednom origináli v listinnej podobe a zároveň podľa § 18a súčasne v 

elektronickej podobe na pamäťovom médiu - textové a tabuľkové výstupy vo formáte .pdf v strojovo 

čitateľnom tvare  (textové a tabuľkové súbory ponuky uložené priamo v počítači ako súbor .pdf) , obrázkové 

výstupy vo formáte .pdf (naskenovaním),  pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú 

odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 

dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

 

14. Jazyk ponuky 

14.1. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené 

v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak. 

14.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť 

preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 

15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača v návrhu zmluvy bude vyjadrená v mene EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 

15.2. Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov 

podľa platných právnych predpisov. 

Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a 

riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
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15.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), 

navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny zmluvy podľa časti B.2 týchto súťažných 

podkladov uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

• sadzba DPH v %, 

• výška DPH v EUR, 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

15.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie 

je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

15.5. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania 

zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.  

15.6. Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR. 
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Časť IV. 
Obsah ponuky 

16. Obsah ponuky 

16.1. Ponuka musí obsahovať: 

16.1.1. titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky 

podľa týchto súťažných podkladov, 

16.1.2. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné“ spolu s jednou elektronickou 

kópiou originálu ponuky na CD/DVD nosiči za účelom jej predloženia Úradu pre verejné obstarávanie 

podľa § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.  

16.1.3. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

označenú slovom "Kritériá" spolu s jednou elektronickou kópiou originálu na CD/DVD nosiči za účelom jej 

predloženia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

16.1.4. V prípade rozdielov medzi originálnym vyhotovením ponuky a kópiou ponuky je záväzný obsah 

originálneho vyhotovenia ponuky 

16.2. Časť ponuky označená slovom "Ostatné" bude obsahovať: 

16.2.1. titulný list časti ponuky „Ostatné“ s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 

Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, 

16.2.2. hneď za titulným listom, obsah časti ponuky „Ostatné“ (index – položkovitý zoznam dokladov) s odkazom 

na očíslované strany tejto časti ponuky, 

16.2.3. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena 

skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, 

mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy, 

16.2.4. čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov -  iba v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, 

v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia 

skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu, 

16.2.5. V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov - plnú moc (podpísanú všetkými členmi 

skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny) pre jedného z 

členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený 

konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči 

verejnému obstarávateľovi záväzné, 

16.2.6. návrh zmluvy bez uvedených návrhov na plnenie stanovených kritérií (bez uvedenia ceny) v jednom 

vyhotovení doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, 

16.2.7. kópiu časti ponuky „Ostatné“ vo forme súboru na elektronickom nosiči vo formáte .pdf podľa bodu 13.5, 

ktorá obsahuje všetky dokumenty tvoriace časť ponuky „Ostatné“, 

16.2.8. doklady a dokumenty podľa časti A.2 - „Podmienky účasti uchádzačov“. 

16.3. Časť ponuky označená slovom "Kritériá" bude obsahovať: 

16.3.1. titulný list časti ponuky „Kritéria“ s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 

Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, 
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16.3.2. hneď za titulným listom, obsah časti ponuky „Kritéria“ (index – položkovitý zoznam dokladov) s odkazom 

na očíslované strany tejto časti ponuky, 

16.3.3. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena 

skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, 

mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy, 

16.3.4. návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a 

spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov, 

16.3.5. kópiu časti ponuky „Kritéria“ vo forme súboru na elektronickom nosiči vo formáte .pdf podľa bodu 13.5, 

ktorá obsahuje všetky dokumenty tvoriace časť ponuky „Kritéria“. 

16.3.6. Ak nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 16.2 a 16.2 súčasťou ponuky, bude táto ponuka z 

verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená 

Časť V. 
Predkladanie ponuky 

17. Náklady na ponuku 

17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

17.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

18.1. Záujemcom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 

obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra 

skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky 

musia udeliť plnú moc 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 ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. 

Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a 

predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať 

zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii 

predmetu zákazky. 

18.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 

zadávanej zákazky realizovanej postupom verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

18.3. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 18.2. tejto časti súťažných podkladov,  nebude možné 

takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 
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19. Predloženie ponuky 

19.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 

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

súčasne členom skupiny dodávateľov.  

19.2. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20. osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 21.2. v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 21.1. tejto časti SP. 

19.3. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi. 

19.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi  potvrdenie o jej prevzatí, 

v ktorom uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky. 

19.5. Ponuka predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.1. sa 

vráti uchádzačovi neotvorená. 

20. Označenie obálky ponuky 

20.1. Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obálka/obal ponuky musí byť 

uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu. Ponuka sa predkladá tak, aby vo vnútri 

obálky/obalu obsahovala osobitne oddelenú a v nepriehľadnej obálke/obale uzavretú časť týkajúcu sa 

návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá", a osobitne oddelenú 

a v nepriehľadnej obálke/obale uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". 

20.2. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:   

• adresa verejného obstarávateľa, 

• obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania 

všetkých členov skupiny dodávateľov, 

• označenie „Súťaž – neotvárať“, 

• označenie heslom verejnej súťaže „Dodávka granulovanej kŕmnej zmesi pre raticovú zver na rok 2014“ 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

21.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 17.12.2013 do 09:00 hod. miestneho času. 

21.2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: 

Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota. 

21.3. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v 

časti I., bod 1 týchto súťažných podkladov do podateľne, v lehote na predkladanie ponúk. Úradné hodiny 

verejného obstarávateľa sú od 8.00 do 16.00 hod. 

21.4. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená. 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

22.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk.  
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22.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie 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 verejného obstarávateľa. 

Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným 

v predchádzajúcich bodoch týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk. 

Časť VI. 
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

 

23. Otváranie ponúk 

23.1. Na otváranie ponúk sa vzťahuje § 41.  

23.2. Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ je neverejné. 

23.3. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť 

ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí 

poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 

23.4. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, 

vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

23.5. 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. 

23.6. Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil ponuku v 

lehote na predkladanie ponúk a jeho ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť zastúpený osobou 

oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo 

člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti 

a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 

totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

23.7. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta 

podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk na adresu 

uvedenú na doručenie ponúk v týchto súťažných podkladoch a ich návrhy na plnenie kritérií, určených 

verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. Ostatné údaje uvedené v 

ponuke sa nezverejňujú. Každá otvorená ponuka bude komisiou označená poradovým číslom v tom poradí, v 

akom bola predložená. 

23.8. Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako „Kritéria“ pošle všetkým 

uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Táto 

zápisnica bude obsahovať obchodné mená,  sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov, ktorých 

ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk  na adresu uvedenú na doručenie ponúk v týchto 

súťažných podkladoch a ich návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie 

ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. 



  
 

13 
 

24. Preskúmanie a hodnotenie ponúk 

24.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré neboli vylúčené a ktoré: 

24.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 16. tejto časti súťažných podkladov,  

24.1.2. zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v Oznámení a v 

týchto súťažných podkladoch. 

24.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v týchto súťažných podkladoch a 

neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

24.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 24.1. a  24.2. tejto 

časti súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené 

vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

24.4. Oprava chýb 

24.4.1. Zrejmé matematické chyby, zistené 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 a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho 

násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena, 

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

správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

24.4.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a zároveň bude požiadaný o 

predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na 

plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

24.4.3. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 

a. ak neakceptuje opravenú sumu alebo 

b. ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v lehote 5 dní odo dňa doručenia 

žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa 

návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

24.4.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

25. Vysvetľovanie ponúk 

25.1. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených dokladov, 

ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní podľa § 33 ods. 6 zákona. 

25.2. Komisia môže  písomne požiadať v zmysle § 42 ods. 2 zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Požiadavka 

na vysvetlenie ponuky nesmie byť výzvou na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila a komisia neprijme 

ponuku na zmenu,  ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

25.3. Ak ponuka uchádzača bude obsahovať  mimoriadne  nízku  cenu,  komisia  môže písomne požiadať  

uchádzača v zmysle § 42 ods. 3 zákona o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny 

bude smerovať k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré  komisia považuje 

za  dôležité vo vzťahu  k celkovej zmluvnej cene za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedenej v 

ponuke uchádzača. 
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25.4. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu  

na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia. Komisia vylúči ponuku ak uchádzač nesplní podmienky 

podľa § 42 ods. 5 písm. a) až e) zákona.  

25.5. V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku cenu získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v 

primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, inak komisia ponuku uchádzača vylúči z verejného obstarávania. 

26. Vylúčenie ponúk 

26.1. Verejný obstarávateľ  podľa § 33 ods. 7 a 8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil 

podmienky účasti, predložil neplatné doklady, nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie 

predložených dokladov v určenej lehote, alebo poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

26.2. Verejný obstarávateľ  podľa § 39 ods. 5 zákona vylúči ponuku ktorá je predložená v rozpore s citovaným 

ustanovením zákona, to znamená, že uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky zároveň členom 

skupiny, ktorá predkladá ďalšiu ponuku. 

26.3. Komisia podľa § 42 ods. 1 zákona vylúči ponuku, ktorú po preskúmaní vlastného návrhu plnenia predmetu 

zákazky predloženého uchádzačom identifikovala ako technicky nezhodnú a konštatovala, že nespĺňa 

požiadavky verejného obstarávateľa a nekorešponduje so zadaním definovaným v časti B.1 týchto súťažných 

podkladov.   

26.4. Komisia v súlade s § 42 ods. 5  zákona vylúči ponuku, ak nastane niektorá so skutočností podľa  § 42 ods. 5 

písm. a) až e) zákona.  

26.5. Uchádzačovi bude písomne oznámené podľa § 42 ods. 7 jeho vylúčenie, resp. vylúčenie jeho ponuky. 

26.6. Verejný obstarávateľ neprijme ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky 

uvedená v ponuke výrazne prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný 

predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky). 

27. Vyhodnocovanie ponúk 

27.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú 

vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola 

vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v súťažných podkladoch. 

Časť VII. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

28.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie 

ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné 

osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať 

alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám. 
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28.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 

a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. 

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.) 

28.3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 

dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, 

tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.  

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

uchádzačov. 

29. Revízne postupy 

29.1. Uchádzač  alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 

verejného obstarávateľa môže podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi  

žiadosť o nápravu. 

29.2. Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 

verejného obstarávateľa môže podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu 

verejného obstarávateľa. 
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Časť VIII. 
Prijatie ponuky 

30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

30.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk 

vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému/úspešným uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, že verejný 

obstarávateľ jeho/ich ponuku/ponuky prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že 

neuspeli, s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného/úspešných 

uchádzača/uchádzačov, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky/ponúk. 

31. Uzavretie zmluvy 

31.1. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo rámcovej 

dohody v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť 

zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť 

zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý 

v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

31.2. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to 

najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola podaná žiadosť o nápravu. 

31.3. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou/ponukami 

predloženou/predloženými  úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi. 

32. Ďalšie informácie 

32.1. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 

14:00 hod. na adrese uvedenej v bode 21.2. 

32.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

32.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predpokladaných ponúk, ak sa zmluvné 

podmienky v návrhu zmluvy predloženej uchádzačom budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, 

ktoré znevýhodňujú verejného obstarávateľa. 

 

33.      Záverečné ustanovenia 

 
V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými      
podkladmi, príslušné ustanovenia zákona  o verejnom obstarávaní.  
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI 
 

Podľa § 32, odsek 8 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. 

Všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v  týchto súťažných 
podkladoch musia byť  predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
 

1. Osobné postavenie - § 26 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Podmienka účasti Spôsob preukázania 

Preukázanie splnenia všetkých podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. 

v platnom znení  

predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, 

resp. ods. 3,4 zák. č. 25/2006 Z. z. alebo 

predložením potvrdenia úradu podľa § 128 

zák. č. 25/2006 Z. z. 

Odôvodnenie podmienky účasti § 26: Podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia záujemcov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v zmysle § 26 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

2. Ekonomické a finančné postavenie - § 27 zákona o verejnom obstarávaní 
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a 

ekonomické postavenie: 

Podmienka účasti Minimálna požadovaná úroveň 

Nevyžaduje sa Minimálna požadovaná úroveň 
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3. Technická alebo odborná spôsobilosť - § 28 zákona o verejnom obstarávaní 
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú 

spôsobilosť: 

Podmienka účasti Minimálna požadovaná úroveň 

§ 28 ods.1 písm. a) - uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť 

predložením uvedených dokladov alebo dokumentov:  

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri 

roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s 

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je 

referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 

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, 

 

Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať 

min. 3 akcie rovnakého alebo podobného 

charaktéru, ktorých náklad spolu je 

porovnateľný s objemom zadávanej 

zákazky. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 32 ods. 6: Získať prehľad o solídnosti 

uchádzača na trhu s možnosťou preverenia kvality uchádzača, výška požadovaného 

množstva je primeraná predpokladanému množstvu predmetu obstarávania. V zmysle 

ustálenej rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a odporúčaní EK je za 

primeranú požiadavku na výšku požadovaného objemového plnenia považovaná 

požiadavka stanovená v závislosti od predpokladaného objemu predmetu zákazky, čo je 

v predmetnom verejnom obstarávaní dodržané. Uvedený doklad dáva možnosť 

preverenia uchádzača na trhu a ním poskytované dodávky tovarov a súvisiace služby. 

      

 

 



 A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ 

ICH UPLATNENIA 
 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu 

zákazky (časti predmetu zákazky), vypočítaná a vyjadrená v prílohe 2 ako cena v EUR 

bez DPH.   

 

2. Maximálne bodové ohodnotenie, t.j. množstvo bodov, ktoré je možné prideliť 

najlepšemu (najvýhodnejšíemu) návrhu na plnenie kritéria podľa bodu 1, je: 

najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania = max. počet 100 bodov 

3.  Pravidlá pre uplatnenie kritéria podľa bodu 1 tejto časti súťažných podkladov a spôsob 

vyhodnotenia ponúk podľa tohto kritéria bude nasledovný: 

 

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

dodanie predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, 

uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí 

nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie 

predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny 

za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie 

predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 

počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky, 

vyjadrená v eurách, 

cenan avrh  – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená vo 

vyhodnocovanej ponuke, vyjadrená v eurách, 

bodymax  – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 

3. Každý člen komisie vyhodnocuje každú ponuku samostatne. Komisia následne vypracuje 

súhrnné vyhodnotenie ponúk, súčet hodnôt vyhodnotenia jednotlivých členov komisie.  

4. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt hodnotiaceho 

kritéria dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví 

podľa počtu získaných bodov. 

 



B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmetom obstarania je opakovaná dodávka  kŕmnej suchej granulovanej zmesi pre raticovú 

zver vrátane jej dopravy na miesto uskladnenia v období roku 2014 v celkovom max. množstve 

100 000 kg.  

 

Balenie 50 kg vrecia. 

 

 
 

NÁVRH KŔMNEJ ZMESI 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 

                
          
 
    Názov: DKZ pre raticovú zver - granulácia, vrecovanie á 50 kg 
           Receptúra SANO 
 
Zloženie navrhnutej kŕmnej zmesi 
    Kód Názov komponenta               Min(%)    Max(%)  Zlož.(%) Množst.( t) 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
     20 Kukurica                      29.2000   29.2000   29.2000  29.2000000 
      4 Pšenica                       23.0000   23.0000   23.0000  23.0000000 
    129 Sójový ex.š.                  15.0000   15.0000   15.0000  15.0000000 
     70 Otruby                        20.0000   20.0000   20.0000  20.0000000 
    100 Repkový ex.š.                  4.0000    4.0000    4.0000   4.0000000 
    314 Kŕmny vápenec                  1.5000    1.5000    1.5000   1.5000000 
    316 Soĺ kŕmna                      1.0000    1.0000    1.0000   1.0000000 
    198 Repka olej                     0.8000    0.8000    0.8000   0.8000000 
    305 Monokalciumfosfat              0.5000    0.5000    0.5000   0.5000000 
  70080 PRIMASAN                       5.0000    5.0000    5.0000   5.0000000 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Analýza navrhnutej kŕmnej zmesi 
Ukazovateľ Jednotka  Zloženie     Norma-Min  Norma-Max  Plnenie(%)  Rozdiel 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Sušina    (g)          872.8        ─────      ───── 
 N-Látky   (g)         162.75       160.00      ─────   100.00 
 SNL-HD    (g)         141.95        ─────      ───── 
 PDIN      (g)         115.63        ─────      ───── 
 PDIE      (g)         104.94        ─────      ───── 
 PDIA      (g)          55.52        ─────      ───── 
 Tuk       (g)         34.482        ─────      ───── 
 Vláknina  (g)          42.64        ─────      ───── 
*ME-HD     (MJ)        12.614       12.000      ─────   100.00 
 NEL-HD    (MJ)          6.51        ─────      ───── 
 NEV-HD    (MJ)          7.10        ─────      ───── 
 ŠJ                     0.667        ─────      ───── 
 Popol     (g)         59.443        ─────      ───── 
 Vápnik    (g)         16.568        9.000      ─────   100.00 
 Fosfor    (g)          7.667        5.000      ─────   100.00 
 Sodík     (g)          8.657        6.000     12.000   100.00 
 Horčík    (g)          5.997        ─────      ───── 
 Železo    (mg)        80.357        ─────      ───── 
 Mangan    (mg)        240.77        ─────      ───── 
 Zinok     (mg)        533.31        50.00      ─────   100.00 
 Meď       (mg)         57.80         5.00      ─────   100.00 
 Jód       (mg)         5.452        ─────      ───── 
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 Selén     (mg)         1.609        ─────      ───── 
 Kobalt    (mg)         2.150        0.100      ─────   100.00 
 Vit.A     (m.j.)       25000        10000      ─────   100.00 
 Vit.D     (m.j.)        5000         1000      ─────   100.00 
 Tokoferol (mg)         76.19        10.00      ─────   100.00 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

 

 

              NÁVRH KŔMNEJ ZMESI         
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 

                
          
Živinové pomery 
 Názov pomeru        Zloženie     Norma-Min  Norma-Max  Plnenie(%)  Rozdiel 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 Úživný pomer           4.699        ─────      ───── 
 NEL/Sušina             0.746        ─────      ───── 
 Šj/Sušina              0.764        ─────      ───── 
 PDIN/PDIE              1.102        ─────      ───── 
 Ca/P                   2.161        ─────      ───── 
 NL/Sušina             18.647        ─────      ───── 
 PDIA/NL               34.114        ─────      ───── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
* ME vypočítaná podľa vyhlašky č.451/2000 sb. 
   
 

V prípade, že technická špecifikácia navádza, resp. je v technickej špecifikácii uvedený 

konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, 

značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 

znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, prác, je možné v ponuke 

použiť alternatívny výrobok od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, 

kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca 

môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo 

lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s predpísanými technickými špecifikáciami. 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

 



B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

 

1. Obstarávateľská osoba predkladá k tejto časti súťažných podkladov  neocenený zoznam 

položiek požadovaného predmetu zákazky, s uvedením množstva (počtu merných 

jednotiek) potrebného na určenie ceny za predmet zákazky spracovaný v prílohe č. 2 

súťažných podkladov.   

 

2. Cena za obstarávaný tovar 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.  

 

3. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku 

 jednotkovú cenu a celkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny 

a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných 

podkladov.  

 
4. Pri určení ponukovej ceny uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie tovaru rámci 

jednotlivých častí predmetu zákazky, v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej osoby. 

 

 

 

 

 


