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A. Pokyny na vypracovanie ponuky 

 

AA..11..  Všeobecné informácie 

A.1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa (ďalej len „obstarávateľa“): 

Názov organizácie:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

IČO:      36 038 351 

Sídlo organizácie:    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

Telefón:    00421-48-4344141 

Fax:  00421-48-4344194 

WWW www.lesy.sk 

E-mail: vo@lesy.sk 

  

A.1.1.1.  

Názov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod 

Smolenice 

Poštová adresa Trnavská 12, 919 04 Smolenice 

Kontaktná osoba Ing. Peter Janiga 

Mobil +421 918335884 

Telefón +421 335926146 

Fax +421 335926133 

E-mail peter.janiga@lesy.sk 

A.1.2. Predmet zákazky: 

A.1.2.1. „Pestovateľská činnosť - celoplošná príprava pôdy na OZ 

Smolenice, VC 02/1“ podľa určenia v časti B. 

A.1.2.2. Zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania z 12.6.2013, číslo 113/2013, 

oznámenie/ výzva číslo 9069-MSS (ďalej len „oznámenie“) (číslo oznámenie 

uvádzať v písomnom styku ako heslo). 

A.1.2.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

A.1.2.3.1. Hlavný slovník: 

77230000–1 Služby súvisiace s lesníctvom 

A.1.2.4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B - Opis predmetu zákazky. 

A.1.2.5. Uchádzač v ponuke musí uviesť rozsah ponuky uvedenú v časti B. 

A.1.2.6. Nedodržanie bodu A.1.2.5 bude brané ako neprijatie predmetu zákazky a 

uchádzač bude z tejto súťaže vylúčený. 

 

A.1.3. Komplexnosť ponuky: 

A.1.3.1. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky podľa 

časti B.  

http://www.lesy.sk/
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A.1.4. Zdroj finančných prostriedkov: 

A.1.4.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov: vlastné 

A.1.5. Typ zmluvy: 

A.1.5.1. Rámcová dohoda (ďalej len „zmluva“) medzi vyhlasovateľom súťaže 

(objednávateľ) a úspešnými uchádzačmi (dodávatelia) na dodávku predmetu 

zákazky. 

A.1.5.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania predmetu zákazky je 

uvedené v týchto súťažných podkladoch v častiach C, D a prílohe č. 1. 

A.1.5.3. Zmeny zo strany uchádzača, v zmluve v rozpore s časťou D budú brané ako 

neprijatie podmienok súťaže a uchádzač bude z tejto súťaže vylúčený. 

A.1.6. Miesto a termín dodania: 

A.1.6.1. Miesto dodania predmetu zákazky je určené podľa časti B:  

A.1.6.2. Termín dodania je špecifikovaný v zmluve. 

A.1.7. Oprávnení uchádzači:  

A.1.7.1. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý splní všetky podmienky uvedené 

v oznámení a týchto súťažných podkladoch. 

A.1.7.2. Ak ponuku predloží právnická alebo fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky 

uvedené v bode A.1.7.1., bude uchádzač z tejto súťaže vylúčený.  

A.1.7.3. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľ alebo spoločník je politická strana 

alebo politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

A.1.7.4. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode A.1.7.3, bude táto ponuka 

zo  súťaže vylúčená. 

A.1.7.5. Ak ponuku predloží skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa E.1 

za každého člena skupiny osobitne a podľa E.2, E.3 a E.4 (ak sa uplatňujú) 

spoločne. 

A.1.7.6. V prípade, ak skupina bude úspešná, pri podpise zmluvy podľa bodov A.1.5, 

A.5 a časti D vyžaduje obstarávateľ od skupiny vytvorenie  právnej formy. 

A.1.8. Predloženie ponuky: 

A.1.8.1.  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť: 

A.1.8.1.1. návrh zmluvy podľa bodov A.1.5, A.5 a časti D podpísaný 

uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Doklady, dokumenty a 

vyhlásenia požadované v oznámení a podľa týchto súťažných 

podkladov. 

A.1.8.2. Uchádzač predkladá všetky časti ponuky v uzavretom obale podľa bodu A.4.2.: 

A.1.8.2.1. v písomnej forme, pričom obstarávateľ doporučuje ponuku zviazať 

nerozoberateľnou väzbou (väzba, ktorú nie je možné rozobrať bez 

poškodenia zabezpečenia) v súlade s bodom A.3.2 s podpisom 

uchádzača, ktoré tvoria zabezpečenie, alebo v rozoberateľnej väzbe, 

pričom každá strana musí byť podpísaná uchádzačom,  
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A.1.8.2.2. a v elektronickej podobe vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare, 

aby zodpovedala originálu v písomnej forme, ak nie je v týchto 

Súťažných podkladoch uvedené inak. Ak uchádzač uplatní bod 

A.4.6.2, tieto nebudú zverejnené na Centrálnom registri dokumentov 

verejného obstarávania (ďalej len „CRDVO“). Podmienky 

zverejňovania sú na internetovej stránke http://crdvo.uvo.gov.sk/, 

A.1.8.2.3. všetky strany ponuky musia byť radené v poradí ako je uvedené 

v bode A.3.2.1 a A.3.2.2 a strany musia byť číslované vo formáte 

„číslo strany/počet strán ponuky“ pričom číslujú sa všetky strany, 

ktoré nie sú prázdne, toto sa vzťahuje aj na radenie dokladov 

v elektronickej forme. 

A.1.8.3. Uchádzač doručí ponuku osobne alebo poštovou zásielkou na adresu 

obstarávateľa podľa bodu A.1.1.1 a v lehote podľa bodu A.4.3.2. Vonkajší obal 

s originálom musí byť označený v súlade s bodom A.4.2. 

A.1.8.4. Podpisom uchádzača sa rozumie vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať 

v mene uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v oprávnení na 

podnikanie a v zmysle platných predpisov. 

A.1.8.5. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 

podľa bodu A.4.3.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi 

(napr. dátum uvedený v poštovej knihe alebo na doklade o doručení). 

A.1.8.6. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode A.1.1.1 

obstarávateľ na požiadanie vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 

s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 

A.1.8.7. Ak súčasťou ponuky nebude návrh zmluvy podľa bodu A.1.8.1.1, bude 

uchádzač z tejto súťaže vylúčený.  

A.1.8.8. Ak súčasťou ponuky nebudú doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa bodov 

A.1.8.1.1,  A.3.2 a A.3.3, alebo ak uchádzač poskytol nepravdivé alebo 

skreslené informácie, bude uchádzač z tejto súťaže vylúčený. 

A.1.9. Variantné riešenie: 

A.1.9.1. Variantné riešenie sa neumožňuje. 

A.1.10. Platnosť ponuky: 

A.1.10.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.11. .  

A.1.10.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov, obstarávateľ oznámi uchádzačom 

predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

A.1.11. Náklady na ponuku 

A.1.11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa. 

A.1.11.2. Ponuky doručené na adresu obstarávateľa uvedenú v bode A.1.1.1 a predložené 

v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu A.4.3.2 sa počas plynutia lehoty 

viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu A.1.10.1 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži. 

A.1.12. Podmienky verejnej súťaže: 
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A.1.12.1. Podmienky súťaže sú uvedené v oznámení uvedenom v bode A.1.2.2 týchto 

súťažných podkladoch.  

AA..22..  Komunikácia a vysvetľovanie 

A.2.1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi: 

A.2.1.1. Oznámenie, odovzdanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) 

medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať 

zásadne písomne: elektronicky, poštou, faxom v súlade s § 16 zákona VO. 

Uprednostňovaná bude elektronická komunikácia. 

A.2.1.2. Pri poskytnutí informácií elektronickou poštou alebo faxom tieto musia 

obsahovať identifikáciu odosielateľa a dátum odoslania, ktorými je možné 

preukázať identifikáciu odosielateľa. Pri elektronickej pošte sa považuje 

doručenie za platné iba v prípade potvrdenia od príjemcu a to elektronicky, do 

dvoch pracovných dní odo dňa odoslania informácie pri dodržaní stanovených 

lehôt. Za elektronické prijatie, sa považuje spätná informácia o doručení na 

server príjemcu, potvrdenie o zobrazení sa správy na počítači príjemcu resp. 

spätný email príjemcu s ohľadom na dodržanie stanovených lehôt. Tieto 

informácie sú súčasťou dokumentácie. 

A.2.1.3. Pri nepotvrdení doručenia v termíne podľa bodu vyššie je odosielateľ povinný 

zaslať informáciu poštou resp. faxom.  

A.2.1.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie elektronicky a informácie 

doručenej poštou je rozhodujúca písomná forma doručená poštou. 

A.2.2. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov: 

A.2.2.1. V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z uchádzačov 

v súlade s bodom A.2.1 požiadať o ich vysvetlenie. Žiadosť o vysvetlenie je 

potrebné zaslať na adresu obstarávateľa  uvedenú v  bode A.1.1.1 s uvedením  

hesla podľa bodu A.1.2.2 a v termíne uvedenom v bode A.2.2.2.  

A.2.2.2. Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie podmienok účasti v tejto súťaži, 

súťažných podkladov doručením vyplnenej žiadosti, ktorá musí obsahovať 

identifikáciu žiadateľa, identifikáciu obstarávateľa, označenie verejného 

obstarávania (heslo podľa bodu A.1.2.2),  označenie textu na vysvetlenie, do 

3.7. . 

A.2.2.3. Odpoveď (vysvetlenie) na každú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, 

predloženej zo strany zainteresovaných záujemcov podľa bodu A.2.1 oznámi 

obstarávateľ všetkým zainteresovaným záujemcom. 

A.2.3. Prehliadka miesta predmetu plnenia: 

A.2.3.1. Prehliadka miesta dodania predmetu zákazky  nie je potrebná. 

AA..33..  Príprava ponuky 

A.3.1. Jazyk ponuky: 

A.3.1.1. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené ako aj komunikácia podľa bodu 

A.2 musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo preložené do 

slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade, že uchádzač 
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predloží akýkoľvek doklad alebo dokument v cudzom jazyku, ktorý nebude 

doprevádzaný prekladom do slovenčiny, bude sa k nemu pristupovať ako keby 

ho uchádzač nepredložil.  

A.3.1.2. Komunikácia podľa bodu A.2 a doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti uchádzačov na verejnej súťaži so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade 

zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je 

rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.  

A.3.2. Obsah ponuky: 

A.3.2.1. Ponuka predložená uchádzačom v časti „Ostatné“ musí obsahovať: 

A.3.2.1.1. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a 

údajov uvedených v ponuke, pričom vyhlásenie musí obsahovať 

identifikáciu uchádzača a obstarávateľa, identifikáciu tejto súťaže 

v súlade s bodom A.1.2.2 s úradne overeným podpisom, 

A.3.2.1.2. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami obstarávateľa 

uvedenými v týchto súťažných podkladoch, pričom vyhlásenie musí 

obsahovať identifikáciu uchádzača a obstarávateľa, identifikáciu 

tejto súťaže v súlade s bodom A.1.2.2, 

A.3.2.1.3. splnenie bodov E.1.1.1 preukáže uchádzač všetkými dokladmi 

v súlade s oznámením podľa bodu A.1.2.2, 

A.3.2.1.4. splnenie bodu E.2.1.1 preukáže uchádzač všetkými dokladmi 

v súlade s oznámením podľa bodu A.1.2.2, 

A.3.2.1.5. splnenie bodu E.3.1.1 preukáže uchádzač všetkými dokladmi v 

súlade s oznámením podľa bodu A.1.2.2, 

A.3.2.1.6. doklad o zábezpeke v súlade s bodom A.3.4, 

A.3.2.1.7. technická dokumentácia a prospekty k predmetu zákazky. Ak nie je 

k predmetu zákazky technická dokumentácia a prospekty, opíše 

predmet zákazky uchádzač v samostatnom liste, ktorý zaradí 

namiesto uvedených dokladov.  

A.3.2.1.8. návrh zmluvy, potvrdený podpisom uchádzača v súlade s bodom 

A.1.8.4 a odtlačkom pečiatky uchádzača, podľa bodu A.5.2 a časti C, 

D a ostatných ustanovení týchto súťažných podkladov. V návrhu 

zmluvy uchádzač neuvedie cenu, ktorá je súčasťou časti „Kritéria“. 

Tento návrh zmluvy predkladá uchádzač zviazaný samostatne ako 

súčasť ponuky potvrdený podpisom uchádzača v súlade s bodom 

A.1.8.4 a odtlačkom pečiatky uchádzača. 

A.3.2.2. Ponuka predložená uchádzačom v časti „Kritéria“ musí obsahovať: 

A.3.2.2.1. plnenie kritérií podľa časti F vyplnené do tabuľky uvedenej v bode 

G.1 potvrdené podpisom uchádzača v súlade s bodom A.1.8.4, 

A.3.2.2.2. ponúknutú cenu predmetu zákazky v súlade s bodmi C, G.2 

a prehlásením, že ním predložená cena je konečná a nebude 

požadovať dodatky k zmluve potvrdené podpisom uchádzača 

v súlade s bodom A.1.8.4, 
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A.3.2.3. Uchádzač je povinný dodržať poradie dokladov a dokumentov v ponuke podľa 

bodu A.3.2.1 a A.3.2.2. 

A.3.2.4. Doklady podľa bodu A.3.2.1.3 nesmú byť staršie tri mesiace ako je termín na 

predkladanie ponuky. 

A.3.2.5. Doklady podľa bodov A.3.2.1.1, A.3.2.1.2, A.3.2.1.4, A.3.2.1.8, A.3.2.2.1 a 

A.3.2.2.2 nesmú byť staršie jeden mesiac. 

A.3.2.6. Doklady podľa bodov A.3.2.1 a A.3.2.2 musia byť platne v čase predkladania 

ponuky, pokiaľ nie je termín spresnený. 

A.3.2.7. Za nedodržanie bodu A.3.2.4 až A.3.2.5 bude uchádzač z tejto súťaže vylúčený. 

A.3.3. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 

A.3.3.1. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky podľa časti E, požadované v 

oznámení / výzve podľa bodu A.1.2.2 a v týchto súťažných podkladoch musia 

byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie v súlade s bodom 

A.3.2.4,. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti čestným 

vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 

predkladajú/predkladá obstarávateľovi úspešný uchádzači/uchádzač v lehote 

desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti.   

A.3.3.2. Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťaži podľa bodu A.3.3.1 sa bude 

posudzovať na základe predložených dokladov podľa ustanovení uvedených tu 

a v časti E . 

A.3.3.3. Doklady v bode A.3.2.1.3 pre splnenie podmienok účasti uchádzačov na 

verejnej súťaži môže uchádzač nahradiť platným potvrdením Úradu verejného 

obstarávania o zápise uchádzača v zozname  podnikateľov v súlade so zákonom 

VO a to originálom alebo úradne overenou kópiou. Podnikateľ zapísaný v 

zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na 

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v 

súťažiach, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 

oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk 

odoslané na uverejnenie od 18. februára 2013, predloží 

A.3.3.3.1. platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov, 

A.3.3.3.2. čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. (1) písm. h). 

A.3.3.4. Všetky doklady požadované v bode A.3.3.2 alebo A.3.3.3 musia byť súčasťou 

ponuky. 

A.3.3.5. Uchádzač môže predložiť aj iný doklad alebo dokument ako je požadovaný 

v časti E, ak ním preukáže požadované skutočnosti.  

A.3.3.6. Ak uchádzač neodpovie na niektorú z otázok komisie obstarávateľa, nepredloží 

niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, nebude spĺňať kritériá 

finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, 

zabezpečenia kvality a environmentálneho manažérstva (ak sa vyžaduje) podľa 

bodov A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.4, A.3.3.5 a časti E, bude z tejto súťaže vylúčený. 

A.3.3.7. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov sú: predloženie 

relevantných a aktuálnych dokladov podľa časti E .  
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A.3.4. Zábezpeka: 

A.3.4.1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške:  100 EUR 

 

A.3.4.2. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 

A.3.4.2.1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 

A.3.4.2.2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa. 

A.3.4.3. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

A.3.4.3.1. Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorší 

predpisov. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo 

pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 

A.3.4.3.2. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

A.3.4.3.2.1.Banka uspokojí veriteľa (obstarávateľa podľa bodu A.1.1) za 

dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky 

ponuky v prospech obstarávateľa podľa bodu A.3.4.6, 

A.3.4.3.2.2.Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo 

výške  podľa bodu A.3.4.1, 

A.3.4.3.2.3.Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 20 dní 

(slovom dvadsiatich  dní)  po doručení výzvy obstarávateľa na 

zaplatenie, na účet obstarávateľa podľa bodu A.3.4.4.1, 

A.3.4.3.2.4.Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia 

bankou a vzniká doručením záručnej listiny verejnému 

obstarávateľovi, 

A.3.4.3.2.5.Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti 

ponúk podľa bodu A.1.10.1,  

A.3.4.3.3. Banková záruka zanikne :  

A.3.4.3.3.1.plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla 

plnenie v prospech verejného obstarávateľa, 

A.3.4.3.3.2.odvolaním bankovej záruky na základe písomného oznámenia 

obstarávateľa, 

A.3.4.3.3.3.uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľ do uplynutia doby 

platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z 

vystavenej záručnej listiny. 

A.3.4.3.4. V prípade, že obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti ponúk podľa 

bodu A.1.10.2, uchádzač predĺži dobu platnosti bankovej záruky 

o predpokladanú dobu predĺženia lehoty viazanosti ponúk. Záručnú 

listinu s predĺženou dobou platnosti bankovej záruky doručí 

uchádzač obstarávateľovi najneskôr v tretí pracovný deň od 

doručenia predmetného oznámenia.  

A.3.4.3.5. Záručná listina podľa bodov A.3.4.3.2, v ktorej banka písomne 

vyhlási, že uspokojí obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných 

prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku ponuky 
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uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne 

zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej 

republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom 

jazyku krajiny sídla takejto banky alebo v inom jazyku, ako je jazyk 

predkladania ponúk, musí byť zároveň doložená prekladom do 

slovenského jazyka.  

A.3.4.3.6. Ak záručná listina podľa bodu A.3.4.3.2 nebude súčasťou ponuky, 

bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.  

A.3.4.3.7. Ak v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk uchádzač nedoručí 

záručnú listinu v stanovenom termíne podľa bodu A.3.4.3.4 alebo ak 

banková záruka nebude predĺžená o oznámenú predpokladanú dobu, 

bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a bude to brané ako 

odstúpenie od ponuky.   

A.3.4.4. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa 

A.3.4.4.1. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu A.3.4.1 musia byť 

zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v VÚB, a.s. 

číslo účtu: 182-21809212/0200 

s uvedením variabilného symbolu číslo: IČO uchádzača  

s uvedením špecifického symbolu číslo: 9069-MSS 

účel platby: zábezpeka pre verejnú súťaž v pestovateľskej činnosti 

A.3.4.4.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľa 

najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 

A.4.3.2.  

A.3.4.4.3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte obstarávateľa podľa 

bodu A.3.4.4.2, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 

A.3.4.4.4. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných 

prostriedkov na účet obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk podľa bodu A.1.10.1, resp. do uplynutia predĺženej 

doby lehoty viazanosti ponúk podľa bodu A.1.10.2. 

A.3.4.5. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia 

uvedených v bode A.3.4.2. 

A.3.4.6. Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej 

ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo ak úspešný uchádzač nepredloží 

doklady v súlade s výzvou podľa bodu A.3.3.1 a bodom A.3.2.6 . 

A.3.5. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

A.3.5.1. Navrhovaná zmluvná cena (ďalej len „cena zákazky“) musí byť stanovená 

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  platnom znení. 

A.3.5.2. Uchádzačom navrhovaná cena zákazky bude vyjadrená v eurách EUR.  

A.3.6. Vyhotovenie ponuky: 

A.3.6.1. Ponuka musí byť vyhotovená 

A.3.6.1.1. v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom 

s nezmazateľným atramentom a pod, pričom tabuľky podľa časti G 

musia byť vyhotovené elektronicky. 
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A.3.6.1.2. v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v súlade s bodom 

A.1.8.2.2. Časti ponuky uvedené v bode A.3.2.2.1 a A.3.2.2.2 aj 

v originálnom tvare .xsl;  

A.3.6.2. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke uviesť plnenie jednotlivých kritérií 

podľa časti F v tabuľkách určených obstarávateľom v bode G.1, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou jeho ponuky a ktoré budú zverejnené pri otváraní 

obálok a budú súčasťou záznamu z otvárania obálok. Údaje uchádzača uvedené 

v bode G.1 musia byť identické s údajmi uvedenými v zmluve. 

A.3.6.3. Nesplnenie bodu A.3.6.2 bude považované ako nedodržanie súťažných 

podmienok a uchádzač bude z tejto súťaže vylúčený. 

AA..44..  Predkladanie ponúk. 

A.4.1. Predkladanie ponúk: 

A.4.1.1. Každý uchádzač môže predložiť len jednu  ponuku. 

A.4.1.2. Každý uchádzač predkladá ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a 

uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

označenú slovom "Kritériá" (body A.3.2.2.1 a A.3.2.2.2) a osobitne oddelenú a 

uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné" (podľa bodu 

A.3.2.1). 

A.4.1.3. Uchádzač, ktorý predloží ponuku v rozpore s bodom A.4.1.1, bude z tejto 

súťaže vylúčený. 

A.4.2. Označenie ponúk: 

A.4.2.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatného vonkajšieho obalu. Obal musí byť 

uzatvorený. 

A.4.2.2. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

A.4.2.2.1. adresu obstarávateľa uvedenú v bode A.1.1.1 

A.4.2.2.2. Meno a priezvisko alebo obchodný názov spoločnosti uchádzača a 

jeho úplná adresa alebo úplná adresa sídla uchádzača tak, aby bolo 

možné ponuku vrátiť neotvorenú v prípade, že bola predložená po 

lehote na predkladanie ponúk, 

A.4.2.2.3. označenie „Súťaž - neotvárať“, 

A.4.2.2.4. označenie „heslo verejnej súťaže“: podľa bodu A.1.2.2, 

A.4.2.3. Časti ponuky podľa bodu A.4.1.2 musia byť označené aj ako je uvedené 

v predchádzajúcich bodoch A.4.2.2.1 až A.4.2.2.4.  

A.4.2.4. Ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky v bode A.4.2.1 až A.4.2.3 budú 

posudzované ako v bode A.4.3.3. 

A.4.3. Miesto a termín predkladania ponúk: 

A.4.3.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa uvedenú v bode A.1.1.1. 

A.4.3.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 15.7. .    

A.4.3.3. Ponuku predloženú po uplynutí lehoty uvedenej v bode A.4.3.2  vráti 

obstarávateľ uchádzačovi neotvorenú. 
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A.4.4. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky: 

A.4.4.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 

do uplynutia lehoty podľa bodu A.4.3.2.  

A.4.4.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej 

zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou 

uchádzača na adrese obstarávateľa uvedenej v bode A.4.3.1 a doručením novej 

ponuky v lehote podľa bodu A.4.3.2. 

A.4.5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 

A.4.5.1. Otváranie obálok s ponukami časť „Ostatné“ je neverejné. 

A.4.5.2. Otváranie obálok s ponukami časti „Kritéria“ bude len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené. Uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené bude 

termín a miesto oznámené v súlade s bodom A.2.1. 

A.4.5.3. Na otváraní obálok s ponukami časti „Kritéria“ sa môžu zúčastniť iba 

oprávnení uchádzači podľa bodu A.4.5.4. Na otváraní obálok s ponukami môže 

byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 

zastupovanie. 

A.4.5.4. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 

uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami časti 

„Kritéria“ preukazom totožnosti a originálom alebo kópiou dokladu o 

oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti,  

originálom alebo kópiou dokladu o oprávnení podnikať a plnou mocou na 

zastupovanie. Fyzická osoba predloží platný originál alebo overenú kópiu 

živnostenského listu, právnická osoba predloží platný originál alebo overenú 

kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra. 

A.4.5.5. Uchádzač, ktorý nesplní bod A.4.5.3 nebude pripustený na otváranie obálok. 

A.4.5.6. Na otváraní obálok s ponukami časti „Kritéria“ za účasti uchádzačov sa 

všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla 

alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie 

jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyhodnotiť číselnou hodnotou, určených 

obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Tieto návrhy sa prečítajú z Tabuliek 

návrhov uchádzačov na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom 

na hodnotenie ponúk podľa bodu G.1, ktoré je každý uchádzač povinný vyplniť 

podľa údajov v jeho ponuke a ktoré sú súčasťou jeho ponuky. Ostatné údaje 

uvedené v ponuke sa nezverejňujú. 

A.4.5.7. Obstarávateľ do 5 dní odo dňa otvárania obálok s ponukami časti „Kritéria“ 

pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 

ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania obálok tejto 

časti ponúk. Zápisnica obsahuje údaje uvedené bode A.4.5.6. 

A.4.6. Dôvernosť procesu verejného obstarávania: 

A.4.6.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia 

komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú 

zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.  
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A.4.6.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú v žiadnom 

prípade zverejnené. Ak uchádzač nepredloží ponuku v elektronickej forme, má 

sa za to, že považuje celú ponuku za dôvernú. Toto ustanovenie sa nevzťahuje 

na informácie uvedené v bode G.1. 

A.4.6.3. Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

A.4.7. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

A.4.7.1. Vyhodnocovanie komisie na vyhodnotenie ponúk zriadená obstarávateľom 

(ďalej len „komisia“) časti ponuky označenej „Ostatné“ a „Kritéria“ je 

neverejné.  

A.4.7.2. Komisia najskôr vyhodnotí splnenie podmienok účasti jednotlivých 

uchádzačov na základe časti ponuky označenej „Ostatné“. Komisia na 

vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk a preskúma, či všetky 

ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa uvedené v oznámení podľa bodu 

A.1.2.2 a týchto SP a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s uvedeným dokumentom. 

A.4.7.3. Ak komisia zistí, že z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti, obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov. 

A.4.7.4. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 

nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

A.4.7.5. Obstarávateľ vylúči uchádzača ak komisia zistí, že uchádzač: 

A.4.7.5.1. nesplnil podmienky účasti, 

A.4.7.5.2. predložil neplatné doklady v súlade s § 33 ods. (8) zákona VO, 

A.4.7.5.3. nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo 

A.4.7.5.4. poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

A.4.7.6. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením 

dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 

ods. 2 pism. e) zákona VO. 

A.4.8. Oprava chýb: 

A.4.8.1. Odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní sa umožňuje. Odstránením chýb 

v počítaní sa nesmú zmeniť hodnoty uvedené v kritériách na vyhodnotenie 

ponúk.  

A.4.9. Vyhodnotenie ponúk: 

A.4.9.1. Komisia hodnotí tie ponuky, ktoré neboli podľa bodov A.4.7 zo  súťaže 

vylúčené a predložili časť ponuky označenej „Kritéria“. Hodnotenie sa nekoná, 

ak sa súťaž zruší z dôvodu, že ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti 

alebo podmienky uvedené v súťažných podkladoch. 

A.4.9.2. Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritéria na vyhodnotenie 

ponúk uvedeného v týchto súťažných podkladoch v časti F s prihliadnutím na 

tabuľku návrhov uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií určených 

obstarávateľom na hodnotenie ponúk podľa bodu G.1. 
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A.4.9.3. Úspešným uchádzačmi sa stanu uchádzači, ktorých ponuky po vyhodnotení 

dosiahnu najlepšie hodnoty podľa spôsobu uplatnenia kritérií uvedeného 

v  časti F. 

AA..55..  Prijatie zmluvy 

A.5.1. Oznámenie o výsledku hodnotenia: 

A.5.1.1. Úspešným uchádzačom obstarávateľ oznámi, že ich ponuky prijíma s uvedením 

poradia uchádzačov. 

A.5.1.2. Neúspešným uchádzačom obstarávateľ oznámi, že neuspeli s odôvodnením 

neprijatia jeho ponuky s uvedením poradia uchádzačov a identifikáciou 

úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 

ponuky a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietky podľa § 138 ods. 2 pism. 

f) zákona VO  

A.5.1.3. Oznámenia podľa bodov A.5.1.1 a A.5.1.2 sú písomné a pre všetkých 

uchádzačov, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 

A.5.2. Prijatie zmluvy: 

A.5.2.1. Zmluva predložená uchádzačmi v súlade s týmito súťažnými podkladmi, 

ktorých ponuky boli najúspešnejšie, bude v prípade, že neboli uplatnené 

revízne postupy, prijatá najskôr na 16. deň od odoslania oznámenia o výsledku 

v súlade s bodom A.5.1.  

A.5.2.2. V prípade, ak budú uplatnené revízne postupy v súlade so zákonom VO, 

obstarávateľ môže prijať návrh zmluvy v súlade so zákonom VO - dovtedy je 

uchádzač svojou ponukou viazaný v súlade s bodom A.1.10.  

A.5.2.3. Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

A.5.2.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž, ak: 

A.5.2.4.1. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti podľa týchto 

súťažných podkladov a ani jeden uchádzač neuplatnil žiadosť 

o nápravu a námietky v súlade so zákonom VO, 

A.5.2.4.2. nedostal ani jednu ponuku, 

A.5.2.4.3. ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 a 

uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a 

nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5, 

A.5.2.4.4. jej zrušenia nariadil úrad 

A.5.2.4.5. zmenili sa okolnosti, za ktorých bola táto súťaž vyhlásená 

A.5.2.5. Obstarávateľ upovedomí uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého 

zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri 

zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 
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B. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vykonanie lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti na OZ 

Smolenice – celoplošná príprava pôdy. 

 

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania 

predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú 

starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu 

prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich 

skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, 

ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných 

drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch 

takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, 

produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o 

diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, 

porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené 

pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných 

predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností  a nepredvídaných škôd 

na lesoch. 

  

Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti  

dodržiavať  všeobecne záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody.  

 

Jednotlivé pestovateľské výkony a popis spôsobu ich realizácie sú uvedené v 

nasledujúcej tabuľke. Pri tých pestovateľských výkonoch, pre ktoré boli vykonané 

časové pozorovania na zistenie ich prácnosti, je uvedená aj príslušná výkonová norma, 

vyjadrujúca spotrebu času v normohodinách. 

 

 

 

B.1.1.  

 

Poradové 

číslo 

položky 

Názov 

pestovateľského 

výkonu 

Popis realizácie pestovateľského výkonu Výkonová 

norma 

41 

Celoplošná 

príprava pôdy 

bez klčovania 

pňov 

odstránenie zbytkov po ťažbe, kríkového 

a burinového podrastu odhrnutím z plochy 

porastu, zarovnanie drobných terénnych 

nerovností, jám a strží, urovnanie plochy 

 

Nie je 

42 

Celoplošná 

príprava pôdy 

spojená s 

klčovaním pňov 

vyklčovanie (vytrhanie) pňov, odstránenie 

vytrhaných pňov, koreňov a prípadných 

zbytkov po ťažbe dreva z plochy na depónium, 

minimalizácia porušenia a odstránenia úrodnej 

vrstvy, urovnanie plochy po odstránení pňov a 

koreňov 

 

Nie je 
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44 

Celoplošná 

príprava pôdy 

frézovaním bez 

klčovania a 

frézovania pňov 

povrchové prefrézovanie (do 10 cm hĺbky) 

plochy po ťažbe bez porušenia pňov, 

odstránenie (prefrézovanie) krovitého a 

burinného podrastu  

 

Nie je 

45 

Celoplošná 

príprava pôdy 

frézovaním s 

odfrézovaním 

pňov 

odfrézovanie pňov, celoplošné povrchové 

frézovanie (do 10 cm hĺbky) plochy po ťažbe, 

odstránenie (prefrézovanie) krovitého a 

burinného podrastu  

Nie je 
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C. Spôsob určenia ceny zákazky 

CC..22..11..  Spôsob určenia ceny zákazky je v súlade s bodom A.3.5.1. 

CC..22..22..  Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu 

zákazky, jednotkové ceny i čiastkové ceny v  zmluve uvedie v zložení: 

CC..22..22..11..  navrhovaná cena zákazky bez DPH, 

CC..22..22..22..  sadzba DPH a výška DPH, 

CC..22..22..33..  navrhovaná cena zákazky vrátane DPH. 

CC..22..33..  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu zákazky, jednotkové i 

čiastkové ceny, ako ceny bez DPH a zároveň ako aj ceny konečné. Súčasne na túto 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. 

CC..22..44..  Cena zákazky uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet 

zákazky a vychádza z ponuky uchádzača. 

CC..22..55..  Cena zákazky pozostáva z: 

CC..22..55..11..  sumár všetkých položiek a služieb, prác alebo inštalácie súvisiacich s plnením 

predmetu zákazky a odovzdaním predmetu zákazky, 

CC..22..55..22..  clo za predmet zákazky, 

CC..22..55..33..  náklady spojené s poistením pre prípad výpadku plnenia predmetu zákazky, 

CC..22..55..44..  náklady spojené s vypracovaním ponuky, 

CC..22..55..55..  dopravné náklady spojené s plnením predmetu zákazky, 

CC..22..55..66..  vypracovanie predpísaných atestov .  

CC..22..66..  Vyčíslenie naturálneho a číselného rabatu je neprípustné. V prípade, že uchádzač 

uvedie v ponuke a/alebo zmluve naturálny alebo finančný rabat, komisia na 

hodnotenie ponúk k nemu nebude prihliadať. 

CC..22..77..  Uchádzač musí  cenu zákazky členiť podľa tabuliek v časti G.2, v súlade s bodmi 

C.2.2 alebo C.2.3.  

CC..22..88..  Ak uchádzač neuvedie po položkách podrobnejšie ostatné náklady uvedené v bode 

C.2.5, bude to obstarávateľ mať za to, že uchádzač tieto náklady zahrnul do ceny 

zákazky a nebude akceptovať žiadne zmeny dohodnutej ceny. 
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D. Obchodné podmienky dodania 

DDD...222...   Vymedzenie obchodných podmienok je v prílohe č. 1 v súlade s bodom A.1.5.1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov.  

DDD...333...   Uchádzač môže doplniť len vyznačené časti v zmluve (vybodkované) v týchto bodoch 

zmluvy 

DD..33..11..  Článok 1. Údaje o Dodávateľovi 

DD..33..22..  Na konci zmluvy miesto, dátum, meno a funkciu podpisujúceho  a jeho podpis. 
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E. Podmienky účasti uchádzačov 

EE..11..  Osobné postavenie uchádzača v súlade s §26 zákona VO: 

E.1.1.1. Je uvedené v oznámení podľa bodu A.1.2.2. 

EE..22..  Ekonomické a finančné postavenie uchádzača v súlade s §27 zákona VO 

E.2.1.1. Je uvedené v oznámení podľa bodu A.1.2.2. 

EE..33..  Technická alebo odborná spôsobilosť v súlade s §28 zákona VO 

E.3.1.1. Je uvedené v oznámení podľa bodu A.1.2.2. 

EE..44..  Zabezpečenie kvality 

E.4.1.1. Neuplatňuje sa 

EE..55..  Plnenie podmienok účasti je v bode A.3.2.1 
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F. Kritériá na hodnotenie ponúk 

FF..11..  Kritéria 

F.1.1.1. Najnižšia cena  100% 

FF..22..  Hodnotenie kritérií 

F.2.1.1. Najnižšia cena: 

maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou predmetu zákazky 

pri požadovaných parametroch a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny 

ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny  platnej ponuky 

a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 

počtom bodov pre uvedené kritérium. 

 

Úspešnými uchádzačmi sa stanú prví:   50 uchádzači 
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G. Tabuľky návrhov uchádzačov na plnenie 

GG..11..  Tabuľka plnenia kritérií podľa časti F 
 

 

    

   Obchodné 

meno   

Sídlo   

Platca DPH 

(áno/nie)   

  

Cena bez DPH DPH 20%  Cena s DPH 

EUR  EUR EUR 

 

Spolu 

    

GG..22..  Tabuľka cenovej ponuky 

G.2.1. Príloha č. 2. 

Uchádzač vyplní v  prílohe č. 2 v hárkoch „Tabuľka cenovej ponuky“ a  „Tabuľka plnenia 

kritérií“  len žlto vyfarbené údaje (všetky žlto vyfarbené polia). 

 Uchádzač v hárku „Tabuľka cenovej ponuky“ doplní svoj návrh ceny za každý pestovateľský 

výkon, pričom hodnota „Sumárna ponuka za zákazku“, ktorá predstavuje súčet všetkých 

pestovateľských výkonov sa doplní automaticky.     

Údaj „Sumárna ponuka za zákazku“ z hárku „Tabuľka cenovej ponuky“ sa automaticky 

prenesie do hárku „Tabuľka plnenia kritérií“ do bunky „Cena bez DPH“. Ostatné údaje v 

tabuľke plnenia kritérií (DPH 20 %, cena s DPH) sú vypočítané automaticky. 

 

 

 

 

 


