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Časť I. 
Všeobecné informácie 

1  Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov:    Kolonial Košice, a. s. 
Sídlo:    Bačíkova 5, 040 01 Košice 
IČO:    31711031 

 DIČ:   2020770840 
IČ DPH:   SK 2020770840 

 Krajina:   Slovenská republika 
Internet (URL):   www.kolonialkosice.sk 

 

 Kontaktná osoba:   Ing. Eva Bitarovská – pracovník pre ver.obstarávanie 
 Adresa kontakt.miesta: Ing. Eva Bitarovská, Nám.sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad 
 Telefón:  00421 905733812 

Email:      vo.kolonialkosice@gmail.com  
 
Obstarávateľská organizácia je osoba podľa §7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, 
ktorá vzhľadom na výšku poskytnutého nenávratného finančného príspevku má postupovať v 
procese verejného obstarávania ako verejný obstarávateľ. 
V súťažných podkladoch teda bude nazývaná ako “Obstarávateľská organizácia” a tiež ako 
“verejný obstarávateľ”. 

 

2 Predmet zákazky 

2.1 Názov zákazky: „Nákup inovatívnych technológií pre Kolonial Košice, a.s.” 

2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - spoločný slovník obstarávania (CPV):  

42924300-2 Striekacie zariadenia 

42632000-5 Číslicovo riadené kovoobrábacie stroje 

42636100-4 Hydraulické lisy 

42662000-4 Zváracie zariadenia 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 
 

3  Komplexnosť dodávky 

3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky alebo na jej časť, pričom zákazka sa skladá 
z týchto častí (logických celkov): 

 časť 
Názov časti zákazky CPV Počet 

jednotiek 
Predpokladaná 
hodnota zákazky 

1.časť:  Lakovacia linka práškovacia 42924300-2 1 ks 320 000 

2.časť: Lakovacia linka mokré striekanie 42924300-2 1 ks 372 900 

3.časť: CNC Ohraňovací lis 42636100-4 1 ks 214 600 

4.časť: Laserový CNC páliaci (rezací) stroj 42632000-5 1 ks 506 900 

5.časť: Vysekávací CNC deliaci stroj 42632000-5 1 ks 219 800 

6.časť: Zváracie agregáty a príslušenstvo 42662000-4 1 sada 10 420 
 

      3.2. Umožnuje sa rozdelenie predmetu zákazky.   
 

4  Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude  realizovaný v rámci projektu č.: KaHR–111SP/LSKxP–1101 s názvom  
„Podporou inovatívnych technológií v Kolonial Košice, a.s. k rastu zamestnanosti príslušníkov MRK 

mailto:vo.kolonialkosice@gmail.com
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v Medzeve“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EURÓPSKEJ ÚNIE z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.     

 

5  Druh zákazky 

5.1 Zákazka na dodanie tovaru a nadväzujúcich služieb    

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí 
časť  B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 
Spôsob určenia ceny. 

 

6  Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Kováčska 38, Medzev 

6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:   
6.2.1 Dodanie častí zákazky 1 a 2 do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
6.2.2 Dodanie častí zákazky 3, 4, 5, a 6 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

7 Požadované zábezpeky a záruky 

7.1 Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 33 000.- EUR na celú zákazku, pričom 
zábezpeka pre jednotlivé časti bude v sume: 

  Názov časti zákazky Zábezpeka v EUR 

1.časť: Lakovacia linka práškovacia 6 400 

2.časť: Lakovacia linka mokré striekanie 7 500 

3.časť: CNC Ohraňovací lis 4 300 

4.časť: Laserový CNC páliaci (rezací) stroj 10 150 

5.časť: Vysekávací CNC deliaci stroj 4 400 

6.časť: Zváracie agregáty a príslušenstvo 250 

 

7.2 Zábezpeka sa vyžaduje v zmysle §36 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

7.3 Zábezpeku zloží uchádzač najneskôr do lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v oznámení 
o zverejnení  verejného obstarávania a v súťažných podkladoch jedným z týchto spôsobov: 

7.3.1 Bezhotovostným prevodom, poštou alebo vkladom hotovosti na účet verejného obstarávateľa 
v ČSOB a.s., pobočka Košice, Námestie Osloboditeľov 5, 040 01 Košice číslo: 
4007231280/7500, IBAN: SK4275000000004007231280, SWIFT: BIC CEKOSKBX, pričom 
ako variabilný symbol uvedie text: „zabezpeka“ alebo číselný údaj „201301“. V tomto prípade 
sa za splnenie lehoty považuje pripísanie uvedenej sumy na účet verejného obstarávateľa.  

7.3.2 Zábezpekou je aj písomné poskytnutie bankovej záruky s viazanosťou vkladu. 

7.4 Zloženie zábezpeky uchádzač zdokladuje v  ponuke jedným z týchto spôsobov: 
7.4.1 Výpisom z banky – kópiou výpisu, ktorej zhodu s originálom potvrdí svojím podpisom 

štatutárny zástupca uchádzača  
7.4.2 Kópiou ústrižku peňažnej poukážky, ktorou uchádzač zaslal finančné prostriedky na uvedený 

účet a ktorej zhodu s originálom potvrdí svojím podpisom štatutárny zástupca uchádzača  
7.4.3 Originálom alebo notársky overenou kópiou potvrdenia banky o poskytnutí bankovej záruky 

s viazanosťou vkladu. 

7.5 Ak bude zábezpeka vložená na účet v banke, ktorý je úročený, verejný obstarávateľ vráti 
zábezpeku uchádzačom aj s alikvotnou časťou úrokov. 

7.6 Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy. 

7.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač: 

7.7.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,  
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7.7.2 v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že 
nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného 
postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej 
spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo  

7.7.3   neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9. 

7.8 Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do 
siedmich dní, ak 
7.8.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5, 

7.8.2 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5. 

7.9 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku 
uchádzačovi. 

 

8 Variantné riešenia a platnosť ponuky 

8.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

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

8.3 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.05.2014 

8.4 V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietky proti postupu verejného obstarávateľa, či 
v prípade kontroly zákonnosti postupu verejného obstarávania oznámi sa uchádzačom 
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, prípadne aj lehoty na predkladanie ponúk. 
Uchádzači sú potom svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  

 

 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9  Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou 
organizáciou a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať 
písomnou formou v súlade s §16 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní. 

9.2 Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, 
elektronicky alebo ich kombináciou, ak v príslušnej časti súťažných podkladov nie je stanovené 
inak. 

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

9.4 Pri poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah (napríklad 
telefonicky), tieto informácie sa poskytnú aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa 
poskytnutia informácie, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 

9.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu (napr. telefonická 
komunikácia) a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
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9.6 Ak je to nevyhnutné, obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré 
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania.  

9.7 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a 
uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorých doručením tento zákon 
spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk 
podľa všeobecného predpisu o správnom konaní 

 
 

10  Vysvetľovanie  

10.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
týkajúcich sa podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na adrese: Ako v bode 1). 

10.2 Vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ 
preukázateľne oznámi bezodkladne všetkým záujemcom, ktorým boli poskytnuté súťažné 
podklady, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk  za predpokladu, 
že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred, inak do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie. 

10.3 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby verejnému obstarávateľovi oznámili, že majú 
záujem alebo že zvažujú podanie ponuky aj vtedy, ak získali tieto súťažné podklady od inej 
fyzickej alebo právnickej osoby. V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné 
údaje, resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných 
informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto súťaži. 
V prípade, že sa potenciálny záujemca (uchádzač) nezaregistruje u verejného obstarávateľa, koná 
tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá oznámi svoj 
hoci aj potenciálny (nezáväzný) záujem podať ponuku mailom na adresu uvedenú v bode 1, si 
zabezpečí prístup k dokumentácii, podkladom a informáciám potrebným na prípravu ponuky. 
Verejný obstarávateľ bude záujemcom zasielať všetky vysvetlenia a zmeny písomne 
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), príp. na vyžiadanie prostredníctvom poštovej 
zásielky. 

 

11  Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky 

11.1 Obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je v prípade dodávky prvej alebo druhej časti 
zákazky a v prípade záujmu zo strany uchádzača možné dohodnúť u JUDr: Gelenekyho 
telefonicky na čísle 00421 910940465 alebo mailom na adrese gelenekym@kolonialkosice.sk. 

 

 

mailto:gelenekym@kolonialkosice.sk
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Časť III. 
Príprava ponuky 

12 Jazyk ponuky 

12.1   Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 
V prípade predloženia dokumentov v inom jazyku, je potrebné predložiť originál alebo úradne 
overenú fotokópiu v pôvodnom jazyku a preklad do štátneho jazyka, ak nie je stanovené inak. 

12.2   Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady  vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do 
slovenského jazyka (štátneho jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených 
dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom  jazyku. 

 

13  Obsah ponuky 

13.1   Ponuka predložená uchádzačom bude v dvoch samostatných obálkach, pričom obálka 
s označením „Ostatné“ bude obsahovať: 

13.1.1 identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za 
každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho 
podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy 

13.1.2 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

13.1.3 špecifikáciu ponúkaných technických zariadení, čo spracuje v tabuľke tvoriacej prílohu č. 
1 súťažných podkladov. V nej doplní: 
13.1.3.1 názov a sídlo uchádzača 
13.1.3.2 značku a typ ponúkaných zariadení, resp. ich jednotlivých častí (ak relevantné)  
13.1.3.3 technicko-obchodnú špecifikáciu ponúkaného technologického zariadenia pre 

danú časť zákazky vrátane jednotlivých komponentov a  vrátane jednotlivých 
parametrov súčastí zariadení. Uchádzač vyplní špecifikáciu ponúknutého 
produktu = uchádzač uvedie skutočné technické parametre ponúkaného 
zariadenia. Je dôležité uviesť všetky požadované parametre, ktoré sú v prílohe 
č.1 súťažných podkladov a ktoré bude možné porovnať s požadovanou 
špecifikáciou. Upozorňujeme, že ponuka musí spĺňať legislatívne požiadavky 
v oblasti ochrany životného prostredia a v prípade častí 1. a 2 zákazky ponuka 
musí uchádzač splniť požiadavku  umiestnenia linky v podmienkach haly, pričom 
musia byť dodržané hranice jej umiestnenia definované vo výkresoch pri zadaní 
VO. (nedodržanie hraníc pre umiestnenie jednotlivých častí technológie je 
dôvodom pre vylúčenie ponuky zo súťaže).  

13.1.3.4 údaje o spracovaní ponuky (miesto, deň, meno spracovateľa ponuky, meno 
a podpis osoby, oprávnenej konať za uchádzača) 

Nesplnenie niektorého z vyššie požadovaných parametrov bude dôvodom na vylúčenie 
z ďalšieho hodnotenia v súlade s §42 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
Uvedené technické parametre verejný obstarávateľ má právo porovnať s údajmi uvedenými 
pri danom zariadení na internete, resp. iných verejne dostupných zdrojov a v prípade 
rozporov bude údaj uvedený v prezentovaných materiáloch obecne, či  na internete 
považovaný za správny. V prípade potreby overenia niektorého z uvedených parametrov 
bude od uchádzača požadované vysvetlenie ponuky 
V tejto časti ponuky uchádzač NEUVÁDZA CENY !!! 

13.1.4 špecifikáciu ponúkaných doplnkových služieb obsahujúcu minimálne údaje uvedené 
v prílohe č. 2 súťažných podkladov 
Neposkytnutie niektorého z požadovaných parametrov špecifikácie bude chápané tak, že 
ponúkané služby daný parameter nespĺňajú a ponuka bude vylúčená z ďalšieho hodnotenia 
v súlade s §42 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

13.1.5 podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok a potrebné doklady alebo čestné vyhlásenie, 
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že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa 
§ 26 ods. 1; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za 
plnenie zmluvy.  

V prípade zmeny predloží uchádzač aktuálny zoznam tretích osôb alebo subdodávateľov, 
pričom nový subjekt, ktorú bol zaradený do zoznamu musí spĺňať podmienky podľa § 26 
ods. 1. Zákona o verejnom obstarávaní. 

13.1.6 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľskou 
organizáciou v zmysle bodu 1 časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača 

13.1.7 súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, ktoré som dobrovoľne poskytol/a v súvislosti so spracovaním ponuky 
(súhlas je udelený za účelom a v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činností, ktoré sú 
predmetom dokumentácie zákazky a zverejňovania ponuky). 

13.1.8 uchádzač predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených 
dokladov a údajov podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou 
konať za záujemcu v záväzkových vzťahoch, v prípade skupiny musí byt podpísané 
štatutárnym zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena 
skupiny. 

13.1.9 Informáciu o zodpovednej osobe pre realizáciu súťažného kola elektronickej aukcie. 
Informácia musí obsahovať identifikáciu uchádzača, meno a priezvisko zodpovednej osoby, 
jej emailovú adresu a telefonický kontakt. 

13.1.10 doklad o zložení zábezpeky v súlade s časťou 7.4 súťažných podkladov  

13.1.11 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny (lídra 
skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých 
a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, a ktorý bude zodpovedný za plnenie 
zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, 

Časti 13.1.1 až 13.1.5, 13.1.9, 13.1.10 a 13.1.11 (ak je príloha 13.1.11 relevantná) patria medzi 
povinné náležitosti ponuky a ak nebudú súčasťou predloženej ponuky, bude táto ponuka z verejnej  
súťaže vylúčená v súlade s § 42 ods.1. 

 
13.2 Ponuka predložená uchádzačom bude v dvoch samostatných obálkach, pričom obálka 

s označením „Kritériá“ bude obsahovať: 

13.2.1 identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za 
každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho 
podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy 

13.2.2 Návrh na plnenie kritéria cenovú ponuku nakupovaných tovarov - ponúknutú cenu, čo 
spracuje v tabuľke tvoriacej prílohu č. 2 súťažných podkladov a do ktorej doplní: 

 jednotkovú cenu ponúkaných zariadení v EUR bez DPH 
 cenu položky v EUR bez DPH  
 ponukovú cenu nakupovaných zariadení spolu  v EUR bez DPH 
 sadzbu DPH, DPH v EUR  a ponukovú cenu zákazky v EUR s DPH 

13.2.3 návrh kúpnej zmluvy  - s doplnenými údajmi o uchádzačovi, úpravou predmetu zmluvy 
v súlade s rozsahom jeho ponuky – teda na len na príslušné časti zákazky, návrhmi na 
plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk a ďalšími údajmi vyznačenými v priloženom 
návrhu zmluvy; citovaný dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača (prílohy zmluvy sú súčasťou iných častí ponuky 
a súťažných podkladov, preto nie je potrebné ich znovu prikladať). 

13.2.4 Ponuku v elektronickej forme na CD (DVD) v súlade s bodom 15.5. 
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Časti 13.2.1 až 13.2.4 patria medzi povinné náležitosti ponuky a ak nebudú súčasťou predloženej 
ponuky, bude táto ponuka z verejnej  súťaže vylúčená v súlade s § 42 ods.1. 

 

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1 Navrhovaná ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 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. 

14.2 Uchádzačom navrhovaná ponuková cena bude vyjadrená v EUR.  
 

15  Vyhotovenie ponuky 

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v jednom origináli v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky a pod., ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

15.2 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. 

15.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby jednotlivé časti ponuky boli zviazané vcelku a označené tak, 
aby uchádzač zabránil neoprávnenej manipulácii s ponukou uchádzača počas procesu hodnotenia 
ponúk. 

15.4 Ponuka bude predložená v 2 kompletných exemplároch – 1x ako originály alebo overené/ 
neoverené kópie, a 1x neoverené kópie všetkých dokumentov uvedených v prvom exemplári. Oba 
exempláre obsahujúce dokumenty podľa bodu 13.1 súťažných podkladov budú vložené do 
jedného obalu označeného „Ostatné“. Originál i kópia dokumentov podľa bodu 13.2. budú vložené 
v jednom obale označenom „Kritériá“. 

15.5 Okrem toho uchádzač predloží ponuku v elektronickej forme v súlade s § 18a na pamäťovom 
médiu (CD, DVD) vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare. Nosič bude obsahovať časti ponuky 
uvedené v bodoch 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.10, 13.1.11,  13.2.2 a 13.2.3, pričom tieto 
dokumenty nemôžu obsahovať osobné údaje v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov Z. z. a  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. Nosič bude 
vložený do obalu ponuky označenom „Kritériá“. 

15.6 Zároveň odporúčame uchádzačom zreteľne označiť dôverné údaje, ktoré nemôžu byť predmetom 
zverejnenia. 

15.7 U dokladov, ktoré vystavuje uchádzač sa vyžadujú originály s pečiatkou a podpisom oprávnenej 
osoby, resp. osoby splnomocnenej oprávnenou osobou. Oprávnenosť osoby bude overená 
v živnostenskom alebo obchodnom registri zverejnenom na internete. Priložené splnomocnenie 
musí byť notársky overené. 

15.8   Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú  záujemcovia/uchádzači 
v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 
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Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

16  Označenie obalov ponúk 

16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený podľa bodu 
16.2. 

16.2  Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

16.2.1 obchodné meno a adresu uchádzača (uvedie názov alebo obchodné meno a adresu sídla 
alebo miesta podnikania), 

16.2.2 označenie súťaže „Nadlimitná zákazka  - neotvárať!“, 

16.2.3 označenie heslom, t.j. názvom zákazky,  

16.2.4 označenie „Ostatné“ alebo „Kritériá“ podľa toho, aké dokumenty obal obsahuje 

16.2.5 názov a adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve 

16.3  V súlade s §39 zákona č. 25/2006 Z.z. je požadované splnenie bodov 16.1 a 16.2.1. – 16.2.4 tejto 
časti súťažných podkadov.  

 

17  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

17.1   Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 22.01.2014 do 10,00 hod., ktorá je 
uvedené vo oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené: 

 vo vestníku verejného obstarávania EU č. S239/2013 zo dňa 10.12.2013 pod číslom  2013/S 
239-415249,  

 vo vestníku verejného obstarávania č. 241/2013 zo dňa 10.12.2013 pod číslom 19515 MST, 
(ďalej len „oznámenie“), 

17.2   Ponuku je potrebné doručiť na adresu  teda na adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo 
výzve, teda: Kolonial Košice, Bačíkova 5, 040 01 Košice, jednou z týchto možností: 

17.2.1 poštou – neposudzuje sa dátum odoslania ponuky, ale ponuka musí byť do uvedeného 
termínu fyzicky doručená na uvedenú adresu. 

17.2.2 osobne – osobné doručenie ponuky je možné v pracovných dňoch do 21.01.2014 v čase od 
8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod a dňa 22.01.2014 v čase 8,00-10,00 hod. na vrátnici. 
V prípade osobného doručenia ponuky preberajúca kontaktná osoba potvrdí prevzatie 
ponuky, v ktorom bude uvedený dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.  

17.3 Ponuka doručená e-mailom je neplatná 

17.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

17.5 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

18  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1   Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.1.  

18.2   Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese kontaktnej 
osoby podľa bodu 1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu podľa 
bodu 17 súťažných podkladov. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

19  Otváranie ponúk 

19.1  Termín a miesto otvárania ponúk sú uvedené v oznámené o zverejnení verejného obstarávania 
a je stanovený na 22.01.2014 o 10:30 hod v priestoroch Kolonial Košice a.s., Bačíkova 5, Košice. 

19.2 Otváranie ponúk bude v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní a vykoná sa vo dvoch po 
sebe nasledujúcich etapách: 

19.2.1 Komisia otvára najskôr ponuky a časti ponúk označené ako „Ostatné“.  
19.2.2 Otváranie časti ponúk označené ako „Kritéria“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené.  

Pri vyhodnocovaní ponúk s využitím elektronickej aukcie, ktorú upravuje § 43 zákona o verejnom 
obstarávaní, podľa odseku 3 tohto ustanovenia je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom 
obstarávaní neverejné; to znamená, že verejný obstarávateľ pri použití elektronickej aukcie 
neuplatňuje úkony súvisiace s verejným otváraním ponúk (t.zn. že neumožní účasť uchádzačom 
pri otváraní jednotlivých častí ponúk a nezasiela ani zápisnicu z otvárania časti ponúk označenej 
„Kritériá“). 

19.3 Na otváraní predložených ponúk uchádzačov sa zúčastní komisia menovaná verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk a právo zúčastniť sa jej má aj zástupca RO/SORO alebo 
ním poverená osoba. Zástupca donora sa preukáže preukazom totožnosti a originálom a alebo 
úradne overeným poverením na zastupovanie. 

19.4   Pred otvorením ponúk sa overí ich neporušenosť. Na otváraní ponúk sa všetkým zúčastneným 
z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. 

 

20  Preskúmanie ponúk 

20.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
20.1.1  sú označené v súlade s bodom 16, 
20.1.2  obsahujú náležitosti určené v bode 13, 
20.1.3  spĺňajú stanovenú špecifikáciu a minimálny rozsah zákazky,  
20.1.4  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení VO a v týchto 

súťažných podkladoch. 

20.2   Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky uchádzačov budú 
vylúčené. 

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

 

21  Mena na vyhodnotenie ponúk 

21.1  Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v EUR. 
 

22  Hodnotenie ponúk 

22.1 Verejný obstarávateľ postupom podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní po otvorení časti ponúk 
označených ako „Ostatné“ vyhodnotí: 

22.1.1 keďže verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie 
zábezpeky a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok  

22.1.2 splnenie podmienok účasti,  
22.1.3 vyhodnotí, či má ponuka potrebné náležitosti,  
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22.1.4 overí a preskúma predložené ponuky z hľadiska ich kompletnosti (všetky náležitosti ponuky 
vyžadované v súťažných podkladoch) a súladu s požiadavkami určenými verejným 
obstarávateľom v súťažných podkladoch - komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (porovná stanovenú špecifikáciu 
s parametrami ponúknutých zariadení) a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na 
predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch. Stanovená špecifikácia predstavuje 
minimálne technické a iné požiadavky na dodávané zariadenia, resp. služby. Ponuky, ktoré 
svojimi parametrami prevyšujú stanovené požiadavky (napr. zariadenia sú výkonnejšie, 
kvalitnejšie, majú vyššiu kapacitu, sú menšie,...) postupujú do ďalšieho hodnotenia ponúk. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť uvádzaných údajov porovnaním 
technických parametrov ponúkaných zariadení uvedených v ponuke s parametrami daného 
zariadenia (podľa uvedenej značky a typu) zverejnenými na internete. V prípade zistených 
rozdielov bude parameter zariadenia uvedený na internete považovaný za správny. 

  

a následne vylúči uchádzačov, ktorí nesplnili podmienky účasti, požiada uchádzačov o 
vysvetlenie ponúk a vylúči ponuky uchádzačov nespĺňajúce požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky (§ 42).  

22.2 Následne, ak budú podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie a až po jeho skončení 
bude možné otvoriť časti ponúk označené ako „Kritériá“.  

22.3 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní.  

22.4 Oznámenia o vylúčení uchádzača budú spracované a distribuované v súlade s § 42 zákona č. 
25/2006 o VO v znení neskorších úprav. 

22.5   Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a 
spôsobom určeným v časti  A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  

22.6   Na vyhodnocovanie ponúk bude v zmysle § 40 zákona o verejnom obstarávaní zriadená komisia 
na vyhodnotenie ponúk. Členovia komisie musia spĺňať ustanovenia § 40 ods. 3,4 a 5 uvedeného 
zákona 

 Na zostavenie poradia predložených ponúk použije obstarávateľ elektronickú aukciu podľa § 43 zákona. 

1. Použitie elektronickej aukcie (ďalej len EA) : 

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

 Vzhľadom na rozdelenie predmetu zákazky na 6 častí verejný obstarávateľ zrealizuje 6 
samostatných elektronických aukcií na tieto predmety obstarávania. 

 Predmetom EA bude kritérium:  

- Najnižšia cena – Celková najnižšia cena  za  príslušnú časť zákazky  v EUR bez DPH.  

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

 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie 
v stanovených položkách.  

 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom 
upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie 
zmeny jedného kroku (minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku a maximálny povolený 
 rozdiel v jednom kroku) je nastavené nasledovne: 
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  Názov časti zákazky PHZ Min. rozdiel Max.rozdiel 

1.časť:  Lakovacia linka práškovacia 320 000,0 30,00 10 000,00 

2.časť: Lakovacia linka mokré striekanie 372 900 30,00 10 000,00 

3.časť: CNC Ohraňovací lis 214 600 20,00 10 000,00 

4.časť: Laserový CNC páliaci (rezací) stroj 506 900 50,00 10 000,00 

5.časť: Vysekávací CNC deliaci stroj 219 800 20,00 10 000,00 

6.časť: Zváracie agregáty a príslušenstvo 10 420 10,00 1 000,00 

 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk 
uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková 
cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky 
uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení 
elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie podľa 
serverového času.  

 Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 30 minút (slovom: tridsať minút), pričom 
pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

 Predlžovanie elektronickej aukcie o ďalších 30 minút bude podľa predkladania ponúk možné cez 
nastavený údaj „Neaktivita v min.“, t.j.  časový limit, ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto 
neaktivita sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ 
predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie. 

 Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov  k zaevidovaniu 
nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia 
predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť 
k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto 
skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k 
zaevidovaniu novej ponuky od jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.  

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

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

 Elekronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií administrátorom – Ing. Eva 
Bitarovská. Kontaktná e-mailová adresa administrátora  je: vo.kolonialkosice@gmail.com, telefón: 
0905 733 812.   

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

 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho 
pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je 
priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu 
elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do 
elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa 
len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie.  

 Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej 
aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež 
upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia. 

 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie budú poskytnuté 
včas. Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie. 

mailto:vo.kolonialkosice@gmail.com
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 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického 
pripojenia - zúčastneným uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich 
použité  technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky: 

- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

- pripojenie na internet, 

- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox  ver.3.x, Opera 
10.x, Chrome 7.x a vyššie, 

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 
 komunikácie so serverom, 

- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného 
výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle 
rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať 
všetkých uchádzačov.    

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo presunúť elektronickú aukciu na nový termín aj v prípade 
iných vopred nepredvídateľných okolností (napr. choroby zodpovedného zamestnanca). V prípade 
opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 

 

Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

23 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

23.1   Oznámenia o výsledku budú spracované a distribuované v súlade s § 44 zákona č. 25/2006 o VO 
v znení neskorších úprav. 

23.2    Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk musí vyhodnotiť splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí, preto vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v lehote min. 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a upozorní, že 
nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. Ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača na prvej pozícii, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupuje 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33. 

23.3   Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu 
podľa odseku 23.2 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo 
účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o 
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.  

23.3.1 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky 
prijíma.  

23.3.2 Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V 
oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť 
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). 



Nadlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Verejná súťaž.                                                                                     Súťažné podklady 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / ERDF 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Podporou  inovatívnych  technológií  v  Kolonial  Košice, a.s. k rastu  zamestnanosti  príslušníkov MRK 

v Medzeve                        projekt: KaHR–111SP/LSKxP–1101/0506/40                                   16/24 

 

24  Uzavretie zmluvy 

24.1 S úspešným uchádzačom bude kúpna zmluva uzavretá v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z.z., 
t.j.: 
24.1.1. v lehote viazanosti ponúk v súlade s bodom 8.3 súťažných podkladov 
24.1.2. najskôr 16-ty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa 

§44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po 
uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138..  

24.2 Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu 
dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OP. Po schválení dokumentácie 
z verejného obstarávania Riadiacim orgánom pre OP bude zmluva podpísaná štatutárnym 
zástupcom školy a nadobudne platnosť. Účinná bude deň po jej zverejnení v súlade so zákonom 
c. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Ak Riadiaci orgán pre OP neschváli dokumentáciu z verejného 
obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu kúpnej zmluvy a 
to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom č. 
25/2006 Z.z. 

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

24.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade s § 44 ods.9. Ak tak neučiní, verejný 
obstarávateľ postupuje ďalej v súlade s § 44 a ďalšími ustanoveniami zákona o VO. 

24.5 Úspešný uchádzač na dodávku zákazky pred podpisom kúpnej zmluvy zo strany 
obstarávateľskej organizácie predloží v prípade zmeny aktuálny zoznam tretích osôb alebo 
subdodávateľov za účelom schválenia verejným obstarávateľom, pričom nový subjekt, ktorý bol 
zaradený do zoznamu musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1. 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM  

OBSTARÁVANÍ 

       Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

1.1  Záujemca musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

1.2  Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. 
uvedením informácie, že uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s § 128 zák. č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.. 

1.3 Uvedené dokumenty predloží uchádzač ako originály alebo notársky overené kópie. Platnosť 
a aktuálnosť dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu bude overená podľa právnej 
formy uchádzača v aktuálnom živnostenskom alebo obchodnom registri zverejnenom na internete.  

1.4  Ak záujemca nemá sídlo v SR môže postupovať v súlade s §26, ods. 3 a 4 Zákona č. 25/2006 o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 

EKONOMICKÉHO POSTAVENIA PODĽA § 27 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súlade s 
§27 zákona c. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov:  
 

2.1 V súlade s § 27 ods.1 písm. d) a §27 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verenom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov záujemca musí splniť podmienku o dosiahnutí obratu vo výške min. 4,0 mil. 
EUR alebo ekvivalent v inej mene spolu za posledné tri ukončené zdaňovacie obdobia, t.j. za 
hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. Ekvivalent bude prepočítaný podľa kurzu inej meny ku EUR 
platného v NBS k 31. 12. príslušného roka, v ktorom bol obrat dosiahnutý. 

  Názov časti zákazky Požadovaný obrat v  EUR 

1.časť: Lakovacia linka práškovacia 800 000 

2.časť: Lakovacia linka mokré striekanie 900 000 

3.časť: CNC Ohraňovací lis 525 000 

4.časť: Laserový CNC páliaci (rezací) stroj 1 200 000 

5.časť: Vysekávací CNC deliaci stroj 550 000 

6.časť: Zváracie agregáty a príslušenstvo 25 000 
 

Zdôvodnenie podmienky: Verejný obstarávateľ požaduje získať spoľahlivého obchodného 
partnera, ktorý je schopný zabezpečiť finančné zdroje na plnenie predmetu zákazky a svoje 
záväzky si plní riadne a včas. Vzhľadom na spôsob financovania oprávnených výdavkov projektu 
je potrebné zabezpečenie finančnej stability dodávateľskej firmy. Minimálna požadovaná úroveň je 

určená vzhľadom na predpokladanú výšku zákazky 

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukazuje prehľadom o dosiahnutom 
obrate podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača, ktorý doloží Výkazmi ziskov a strát alebo 

Výkazmi o príjmoch a výdavkoch za posledné tri uzatvorené hospodárske roky, pokiaľ sú k dispozícii 
podpísané štatutárnym zástupcom. Obrat sa vyčísľuje podľa §4 ods.9 zákona číslo 222/2001 Z.z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  Znamená to, že uchádzač o dodávku zákazky 
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poskytne prehľadnú tabuľku o obrate za jednotlivé predošlé tri roky resp. za posledné roky 
prevádzkovania činnosti. 

2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade 
s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov využiť 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy 
bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni 
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač 
alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania 
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie 
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny 
subdodávateľa tým nie je dotknutá.  

3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI PODĽA § 28 -30 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
 

3.1 V súlade s §28, ods.1, písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
úprav technickú alebo odbornú spôsobilosť záujemca preukazuje zoznamom dodávok tovaru alebo 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, t.j. v období 12/2010 až 11/2013 doplneným 
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov, pričom 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. 

Pre splnenie podmienky účasti je stanovené plnenie minimálne: 
 dodávky pre 1.časť zákazky vo výške spolu min.    800 tis. EUR bez DPH 
 dodávky pre 2.časť zákazky vo výške spolu min.    900 tis. EUR bez DPH 
 dodávky pre 3.časť zákazky vo výške spolu min.    525 tis. EUR bez DPH 
 dodávky pre 4.časť zákazky vo výške spolu min. 1 200 tis. EUR bez DPH 
 dodávky pre 5.časť zákazky vo výške spolu min.    550 tis. EUR bez DPH 
 dodávky pre 6.časť zákazky vo výške spolu min.      25 tis. EUR bez DPH 

v uvedenom 3-ročnom období, ktoré sa týkali dodávok príslušných technológií podľa jednotlivých 
častí zákazky v uvedenej hodnote v EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 
Ekvivalent bude prepočítaný podľa kurzu inej meny ku EUR platného v NBS k 31. 12. príslušného 
roka, v ktorom bola dodávka zrealizovaná. 

 

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo v prípade potreby overiť údaje uvedené pri každej 
dodávke, preto požaduje uviesť ku každej dodávke aj meno kontaktnej osoby u odberateľa, jej 
telefónneho čísla alebo mailovej adresy. V prípade nepotvrdenia informácií uvedených v referencii si 
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neuznať takúto dodávku. 
Na vyhodnotenie tejto podmienky ako kritéria postupu slúži zoznam dodávok spĺňajúcich vyššie 
uvedené parametre, podpísaný štatutárom záujemcu doplnený o potvrdenia o dodávkach. Zoznam 
dodávok má obsahovať údaje v súlade s §28, ods.1, písm.a) o každej dodávke a údaje o kontaktnej 
osobe. Chceme upozorniť uchádzačov na povinnosť predložiť aj potvrdenia o kvalite dodania tovaru 
alebo poskytnutia služieb (v našom prípade hlavne servisných), ktoré má byť potvrdené odberateľom. 
Dodávky, ktoré nebudú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tomto bode, 
verejný obstarávateľ neuzná.  
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Zdôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje získať skúseného obchodného 
partnera, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu. Cieľom je zadať 
realizáciu zákazky firme, ktorá má skúsenosti a kapacity na realizáciu zákaziek určitej veľkosti. 
Zároveň je dôležité, aby verejný obstarávateľ získal záruku skúseností a kvality s poskytovaním 
záručného a pozáručného servisu zo strany uchádzača, ktorý bude schopný v záručnej dobe i v dobe 
predpokladanej životnosti zariadenia zabezpečovať prevádzku zariadenia kvalitným servisom. 
 

3.2 V súlade s §28, ods.1, písm. l) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
úprav, ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať, uchádzač doplní svoju ponuku: 
a. vzorkami, opismi alebo fotografiami, 
b. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými 

osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov 
s technickými špecifikáciami.  

      Uchádzať predloží jeho návrh riešenia technológie danej časti zákazky s jeho popisom jednotlivých 
častí technologického celku, technických parametrov (min. v rozsahu požadovaných, pričom môže 
predložiť časť katalógu, ponukové listy obsahujúce tieto údaje a pod.), prevádzkových podmienok, 
požiadaviek na inštaláciu/montáž danej technológie, výhod danej technológie a pod. Tento popis 
podporí fotodokumentáciou danej technológie (ak  nie je súčasťou predchádzajúcej časti opisu). 

      Navrhovaná technológia musí zabezpečiť racionálne a efektívne toky materiálu, ponúknuť úspornosť 
energií a splniť požiadavky legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia. 

      Zdôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje získať úplné a jednoznačné 
informácie o dodávaných technológiách, ich skladbe, parametroch,..., ktoré zabezpečia efektívnosť 
prevádzky a sú v zhode s požiadavkami EÚ a pritom dodržať platnú legislatívu. 

 
3.3. V súlade s §28, ods.1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

úprav uchádzač predloží: 
a. prehlásenie potvrdené výrobcom alebo distributérom o skutočnosti, že je autorizovaným 

obchodno-servisným strediskom na predaj, záručný a mimozáručný servis pre ponúkané 
technológie 

b. predstavenie organizačnej a personálnej štruktúry servisu vrátane počtu osôb a ich kvalifikácie, 
ktoré zabezpečujú v súčasnosti servis ponúkaných zariadení.  

c. doklady preukazujúce odbornosť min. jedného servisného technika oprávneného vykonávať 
záručné opravy a údržbu v súlade s platnou legislatívou, ktorý bude zodpovedný za servisné 
služby dodávaných technológií   

V prípade dokumentov v inom ako slovenskom alebo českom jazyku požaduje verejný obstarávateľ 
priložiť k takýmto dokumentom preklad do slovenského jazyka. 
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú 
rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného 
certifikátu. 
Zdôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť dodávku kvalitných 
zariadení a zabezpečiť požadovaný štandard na ich prevádzku (funkčnosť a prevádzkyschopnosť 
týchto zariadení, nízka poruchovosť, promptný záručný i pozáručný servis,...), pričom dôraz kladie na 
servisné služby, nakoľko porucha technológie má za následok neplnenie plánovaného obratu a vznik 
ušlého zisku. Tiež v záujme dodržania záručných podmienok musí byť servis v záručnej dobe 
zabezpečený autorizovanými technikmi. 

 
3.4. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 

v súlade s §28, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 
musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí 
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
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kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a 
počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny 
subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 

 
 
Týka sa všetkých podmienok účasti: 
4.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov v súlade s §31 Zákona o verejnom 

obstarávaní. Skupina dodávateľov vytvorená na poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude 
prijatá verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právny 
vzťah, ktorý bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri dodávaní predmetu zákazky. V tomto prípade predkladá 
doklady aj podľa § 31 zákona. 

 
4.2 Splnenie podmienky účasti možno v súlade § 32, ods.11 preukázať čestným vyhlásením uchádzača 

alebo záujemcu, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom. 
V prípade, že uchádzač využije možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným prehlásením 
je potrebné v jeho texte uviesť presne ktoré doklady ním nahrádza a tiež konkrétne uviesť aj rozsah k 
uvedeným podmienkam účasti (napr. pri požadovanom obrate uvádza aj výšku obratu, ktorú čestným 
prehlásením garantuje). 
Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie 
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33, pričom 
vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie 
kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa 
považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti ku dňu predloženia 
ponuky. Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27 
a/alebo 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, 
avšak musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu, v ktorom uplynula lehota na 
predkladanie ponúk alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti 
bola splnená ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH 
UPLATNENIA 
 
1 Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe ceny.  

2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za kompletné dodanie príslušnej časti predmetu zákazky: 

2.1 Kritériom výberu je navrhovaná zmluvná cena pre každú časť zákazky spolu v EUR bez DPH - 
bod 2.1.5 časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov 

2.2 Cena predmetu zákazky musí vychádzať z popisu predmetu zákazky, ktorá je vypočítaná a 
vyjadrená podľa bodu 14. a  časti B.2 Spôsob určenia ceny v EUR bez DPH. 

3 Spôsob vyhodnotenia ponúk pre každú časť zákazky bude nasledovný:  

3.1 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil v elektronickej aukcii (EA) za dodanie predmetu 
zákazky najnižšiu cenu alebo ako jediný uchádzač s ponukou spĺňajúcou všetky požiadavky 
verejného obstarávateľa sa na cene dohodol so štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa. 

3.2 Ostatní uchádzači budú neúspešní. 

4 S úspešným uchádzačom/uchádzačmi uzavrie obstarávateľská organizácia zmluvu podľa 
Obchodného zákonníka. 

5 Ďalší postup v prípade nedodržania podmienok: Ak dodávateľ, ktorého ponuka bola vyhodnotená 
ako ponuka s najnižšou cenou, odstúpi od svojej ponuky v lehote na uzavretie zmluvy 
s dodávateľom, vyhlasovateľ vyzve na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý bol podľa stanoveného 
kritéria vyhodnotený ako ďalší v poradí a to v súlade s § 45 ods.9. Ak tento postup nie je 
realizovateľný verejný obstarávateľ  zopakuje elektronickú akciu, do ktorej vyzve všetkých  
účastníkov pôvodného kola aukcie so zadávacími údajmi ako v prvom kole aukcie. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

1 Predmetom zákazky je dodanie tovaru a poskytnutie nadväzujúcich služieb.  

2 Názov zákazky: ": „Nákup inovatívnych technológií pre Kolonial Košice, a.s.” 

3 Stručný popis zákazky:  Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technológie 
a technologických zariadení pre zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného 
procesu spoločnosti Kolonial Košice a. s. v oblasti povrchovej úpravy a CNC spracovania železných 
a neželezných plechov. 

Jedná sa o moderné inovatívne technológie pre spracovanie plechov zo železa, hliníka a 
nehrdzavejúcej ocele (nerezu). Komplexnosť výroby je zabezpečená týmto technologickými časťami: 
a) Laserový CNC páliaci stroj (laserový rezací stroj) (časť 4 zákazky) - moderné inovatívne 

technologické zariadenie pre spracovanie plechov zo železa, hliníka, nehrdzavejúcej ocele 
(nerezu) diferencovane až do hrúbky 20 mm, ktoré umožní efektívne a produktívne, 
s maximálnou presnosťou a vo vysokej kvalite pripravovať dielce pre ďalšie spracovanie. 
Následne v ďalších aktivitách už bez nutnosti ďalšieho opracovávania vzniknutých rezov. 
Funkčnou požiadavkou zároveň je, aby išlo o CNC stroj, ktorý je programovateľný a ktorý je 
schopný spracovávať aj najzložitejšie dielce. 

b) Vysekávací CNC deliaci stroj (časť 5 zákazky) - inovatívne technologické zariadenie na 
vysekávanie dielcov zo železa najčastejšie s bežnou hrúbkou 3  mm, CNC riadenie 
a programovanie, s variantnými riešeniami pre rôzne typy otvorov a technických riešení.  

c) CNC Ohraňovací lis (časť 3 zákazky) - inovatívny ohraňovací lis na ohýbanie plechu, ktorý 
umožňuje  ohýbať (ohraňovať) dielce získané delením na laseri alebo na vysekávacom stroji s 
vysokou presnosťou do požadovaných tvarov (s CNC riadením). Sú v dostatočnej tonáži 
a umožňujú spracovanie plechov v ich dostatočnej dĺžke.  

d) Zváracie agregáty a príslušenstvo (časť 6 zákazky)  – dielce ohnuté do požadovaných tvarov, 
nadelené a pripravené na zváranie. Pozvárané do požadovaných tvarov zváračmi a zámočníkmi 
zmontované do sústav podľa technických výkresov zákazníkov. 

e) Lakovacia linka práškovacia (časť 1 zákazky): jednotlivé komponenty sú pripravené na lakovanie 
požadovanými technologickými operáciami. Následne sa nanáša prášková farba, ktorá je potom 
vypálená v peci a na základe finálnej montáže a zabalení sa môže expedovať zákazníkovi.  
Všetky operácie majú svoje presné parametre a musia byť pri nich plnené ekologické normy. 
Zároveň musia byť produktívne a hospodárne. Navrhnuté riešenia musia zabezpečovať  a byť 
v súlade  so všetkými aktuálnymi predpismi o ekológií, ochrane zdravia pri práci a bezpečnosťou 
práce. 

f) Lakovacia linka mokré striekanie (časť 2 zákazky): jednotlivé komponenty sú pripravené na 
mokré striekanie požadovanými technologickými operáciami vrátane odmastenia a vysušenia. 
Následne sú nanesené požadované vrstvy mokrej farby, ktorá sa na záver suší.  Linka musí 
zohľadňovať aj prípadné opravy povrchov výrobkov a prípadné rôzne povrchové úpravy 
rozmerovo väčších výrobkov. Povrchovo ošetrené dielce a výrobky sa následne finálne montujú, 
balia a expedujú zákazníkom. Navrhnuté riešenia musia zabezpečovať  a byť v súlade  so 
všetkými aktuálnymi predpismi o ekológií, ochrane zdravia pri práci a bezpečnosťou práce. 

 
4 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými technickými parametrami jednotlivých 

zariadení je súčasťou prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov. 
 
5 Nákup zariadení  je financovaný z prostriedkov EÚ / ERDF a štátneho rozpočtu v rámci projektu č.: 

KaHR–111SP/LSKxP–1101 s názvom  „Podporou inovatívnych technológií v Kolonial Košice, a.s. 
k rastu zamestnanosti príslušníkov MRK v Medzeve“. Z tohto dôvodu bude ponúknutá cena 
porovnávaná s plánovanou sumou v rámci príslušných položiek rozpočtu projektu.   
V prípade, ak: 

 ponúknutá cena bude nižšia ako rozpočtové položky, bude zmluva podpísaná na ponúknutú 
cenu 
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 ponúknutá cena bude vyššia ako príslušné rozpočtové položky, bude štatutárny zástupca 
poverený riešením tejto situácie buď spracovaním a predložením žiadosti o zmenu rozpočtu 
zmluvy o poskytnutí NFP alebo zabezpečním vlastných zdrojov potrebných na pokrytie týchto 
neoprávnených nákladov. Tento postup sme zvolili z dôvodu, že ceny nakupovaných zariadení 
nad rámec rozpočtu sú neoprávnenými výdavkami a budú hradené z vlastných zdrojov.  

6 Upozorňujeme záujemcov, aby pri kalkulácii ponúknutej ceny brali do úvahy všetky súčasti dodávky, 
vrátane dopravy, čas dodávky i prostredie, v ktorom budú dané technické zariadenia používané, 
pretože ponúknutá cena je konečná a náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky nad 
ponúknutú cenu nebudú verejným obstarávateľom akceptované. 

 
 
 
B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

 
 

1. Cena za obstarávaný predmet zákazky 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.  

 
2. Cena uvedená v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovanú časť predmetu 

zákazky, t.j. sumár všetkých položiek  uvedených  v časti B.1 opis predmetu zákazky pre príslušnú 
časť zákazky. Cena príslušnej časti zákazky bude obsahovať VŠETKY náklady spojené s dodaním 
tovaru a poskytnutím doplnkových služieb uvedené v špecifikácii zákazky v časti B.1 súťažných 
podkladov. 

 
2.1. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie pre každý druh nakupovaného tovaru samostatne (ako pomôcka slúži tabuľka, ktorá 
je prílohou č.2 súťažných podkladov) v zložení: 

2.1.1. jednotka – je zadaná 
2.1.2. počet jednotiek – je zadaný 
2.1.3. jednotková cena bez  DPH, 
2.1.4. cena položky v EUR bez DPH 
2.1.5. navrhovanú zmluvnú cenu pre každú časť zákazky SPOLU v EUR bez DPH 

 
2.2. Ďalej uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu pre zákazku SPOLU minimálne v zložení: 

2.2.1. Navrhovaná zmluvná cena zákazky v EUR bez DPH 
2.2.2. Výška  DPH pri sadzbe DPH 20% 
2.2.3. Navrhovaná zmluvná cena  zákazky v EUR s DPH 
 (ako pomôcka slúži tabuľka excel v prílohe č.2 súťažných podkladov) 
 

2.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované zmluvné ceny, sadzbu a výšku DPH 
uvedie ako „0“ a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,  upozorní aj slovne.  

2.4. Ak uchádzač dodáva tovar z ostatných krajín EÚ v ponuke uvedie túto skutočnosť a uvádza 
ceny bez DPH. 

 
3. Hodnotená cena bude navrhovaná zmluvná cena pre každú časť zákazky spolu (2.2.1.) bez DPH 

vyjadrená v EUR podľa stanoveného postupu v časti A.3  Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich 
uplatnenia. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Súčasťou časti B.3 sú obchodné podmienky dodania predmetu zákazky spracované v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a s podmienkami poskytnutia 
nenávratného finančného príspevku. 

1 Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyhlásenie podľa tejto časti súťažných podkladov v súlade 
s bodom 13.1. Vo vyhlásení uvedie, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami  
nadlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v oznámení o zverejnení 
verejného obstarávania,  v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že 
obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa časti B.3 súťažných podkladov sú záväzným 
právnym dokumentom pre dodanie predmetu zákazky podľa časti súťažných podkladov  B.1 Opis 
predmetu zákazky. 

2 Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 
obstarávateľom. Takáto výhrada alebo obmedzenie bude mať za následok vylúčenie ponuky 
uchádzača. 

3 S úspešným uchádzačom uzavrie obstarávateľská organizácia kúpnu zmluvu na nákup tovarov 
a služieb s nimi spojených podľa Obchodného zákonníka, ktorej návrh je prílohou č.3 týchto 
súťažných podkladov a ktorú uchádzač upraví na ním ponúkanú časť/časti zákazky a doplní žlto 
vyznačené časti zmluvy . Dôkazom o súhlase s obchodnými podmienkami uvedenými v zmluve je jej 
podpis oprávnenou osobou dodávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č.1: Špecifikácia dodávaných zariadení  

4. Uchádzač môže doplniť aj ďalšie ustanovenia, ktoré však nesmú byť v rozpore s požiadavkami 
obstarávateľa a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a nesmú byť pre neho 
nevýhodné. Ak budú pre obstarávateľa nevýhodné, nebude sa na nich prihliadať.  

5. Verejný obstarávateľ môže s návrhom zmluvy súhlasiť alebo navrhnúť jej doplnenie, či zmenu, ktorá 
bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom.  

6. Oprávnený zástupca verejného obstarávateľa podpíše zmluvu až po odsúhlasení postupu verejného 
obstarávania určeným špecialistom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) 
a vyhradzuje si právo upraviť obsah zmluvy na základe pokynov tohto riadiaceho orgánu. 

7. Ak verejný obstarávateľ splní aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie 
jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, pričom 
posudzujeme vždy jednotlivé časti zákazky samostatne. 

8. Skupina dodávateľov vytvorená na poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá 
verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právny vzťah, 
ktorý bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
obstarávateľovi vzniknuté pri dodávaní predmetu zákazky. 

9. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu zákazky, napr. uzavrieť zmluvy len na 
niektoré časti zákazky, resp. zrušiť verejné obstarávanie v prípade neschválenia postupu verejného 
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP; ak predložená ponuka presiahne objem plánovaných 
finančných prostriedkov na daný predmet zákazky (táto ponuka je týmto pre verejného obstarávateľa 
neprijateľná) a v iných opodstatnených prípadoch v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 


