Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoVO“)

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská 8
040 11 Košice
IČO: 36 601 284
Kontaktná osoba: Bc. Dana Kapáková
Tel. číslo: +451 55 789 1625
E-mail: dkapakova@vusch.sk

2. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Názov:
Vosk – hemostyptický prostriedok
Kľúčové slová: Hemostyptikum, vosk, vazelína
CPV:
33141125-2 Materiál na chirurgické zošívanie
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh:
Tovar
Predpokladaná hodnota zákazy v EUR bez DPH: 2 709,04 EUR

3. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU:
Hemostyptické prostriedky, ktoré sa používajú na zastavenie krvácania počas chirurgických operačných zákrokov,
v hrudnej a cievnej chirurgii na sternum, rebrá a kosti.

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU:
Technické vlastnosti

Jednotka

Položka č. 1: Vosk - hemostyptický prostriedok
Technické vlastnosti

ks
0
Hodnota / charakteristika

1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.7
1.8

Minimum

Maximum

Presná
hodnota

1 320

Vosk – hemostyptický prostriedok
Hemostyptické prostriedky, ktoré sa používajú na
zastavenie
krvácania
počas
chirurgických
operačných zákrokov, v hrudnej a cievnej chirurgii
na sternum, rebrá a kosti.
hemostyptický vosk na lokálnu hemostázu kostí,
vosk pôsobí ako mechanická bariéra,
požadované zloženie:
- zmes včelieho vosku a vazelíny alebo,
- sterilný mix včelieho vosku, parafínu, izopropylpalmitát (zmäkčovač)
nevstrebateľný,
sterilné balenie:
požadovaná hmotnosť 1 kusu:
obal musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
názov, dátum expirácie, katalógové číslo.

1 ks
2,5 g

5. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE:
Názov
A. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PONUKY:
DOKLADY a VZORKY, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
A.1
Uchádzačom vystavený a potvrdený Zoznam (súpis) všetkých predložených dokladov a dokumentov.

A.2

A.3
A.4

Uchádzačom vystavený a potvrdený List s kontaktnými údajmi oprávnenej osoby uchádzača, ktorý musí
obsahovať minimálne tieto údaje:
a) meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu uchádzačom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely zasielania
informácií, týkajúcich sa predmetnej zákazky,
b) telefónne číslo kontaktnej osoby podľa písmena a) tohto bodu,
c) e-mail kontaktnej osoby podľa písmena a) tohto bodu,
d) meno, priezvisko, titul, pracovnú pozíciu uchádzačom oprávnenej kontaktnej osoby pre účely plnenia
zmluvy na predmetnú zákazku,
e) telefónne číslo kontaktnej osoby podľa písmena d) tohto bodu,
f) e-mail kontaktnej osoby podľa písmena d) tohto bodu.
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Vyplnenú prílohu č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky tejto Výzvy. Uchádzač v prílohe č. 1 – Špecifikácia
predmetu zákazky doplní k položke predmetu zákazky technické vlastnosti, parametre a hodnoty ponúkaného
produktu/produktov uvedených v Prílohe č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky. Uchádzač
uvedie technické vlastnosti, parametre a hodnoty ponúkaného produktu/produktov v stĺpci „Ponúkaná hodnota“
v požadovanom rozsahu a tvare v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa uvedenou v stĺpci „Požadovaná
hodnota“.

A.5

Vyplnenú prílohu č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky tejto Výzvy.

A.5.1

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že kalkuláciu ceny, ktorú uchádzač uvedie v prílohe č. 2 Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky musí byť zhodná cenovou ponukou, ktorú uchádzač
vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky v systéme JOSEPHINE.
Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v prílohe č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny
predmetu zákazky tejto Výzvy.
Ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky ku každej oceňovanej položke uvedenej v prílohe č.
2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky tejto Výzvy uvedie sadzbu DPH v súlade s európskou
smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH v znení neskorších predpisov a v súlade so
slovenským zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Za správnosť stanovenia sadzby DPH zodpovedá výhradne uchádzač.
Uchádzačom vystavené a potvrdené Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných
podmienok. Uchádzač vyplní prílohu č. 3 – Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných
podmienok tejto Výzvy.
Vyhlásenia o zhode s doplňujúcimi dokladmi k nim, resp. iné doklady vydané autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov ku všetkým ponúkaným
produktom uvedeným v Štruktúrovanom rozpočte ceny.
Ku všetkým ponúkaným produktom položky predmetu zákazky Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy
registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované
potvrdenie.
Ku všetkým ponúkaným produktom položky predmetu zákazky (v prípade, ak je to relevantné) právoplatné
Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky/pomôcok v Zozname kategorizovaných špeciálnych
zdravotníckych materiálov spolu s prílohami.
Prospektový materiál ku všetkým ponúkaným produktom položky predmetu zákazky:
a) prospektový materiál musí obsahovať popis všetkých funkcií a technických parametrov ponúkaného
produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých
požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt uvedených v prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky tejto Výzvy,
b) prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
Funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov uvedených v Štruktúrovanom rozpočte ceny v počte
minimálne 1 ks (1 ks pre každý produkt uvedený v Štruktúrovanom rozpočte ceny) za účelom ich testovania v
plnej prevádzke objednávateľa:
- požaduje sa viditeľná identifikácia každej predloženej vzorky v súlade so Štruktúrovaným rozpočtom ceny,
na základe ktorej objednávateľ jednoznačne identifikuje, ku ktorému produktu zo Štruktúrovaného rozpočtu
bola vzorka predložená. Ak sa úspešným dodávateľom po elektronickej aukcii stane dodávateľ, ktorý je alebo
bol dodávateľom predmetu zákazky a zároveň ponúka rovnaký tovar ako dodáva alebo dodával, a tento spĺňa
technické požiadavky uvedené v časti 4. Technická špecifikácia predmetu tejto Výzvy, v takom prípade nie je
povinný predložiť funkčné vzorky všetkých ponúkaných produktov uvedených v Štruktúrovanom rozpočte
ceny. Namiesto funkčnej vzorky je povinný predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom prehlási, že ním ponúkaný
tovar je totožný s tovarom, ktorý v súčasnosti dodáva alebo dodával objednávateľovi a ktorý zároveň spĺňa
všetky požiadavky uvedené v časti 3. Technická špecifikácia predmetu tejto Výzvy.

A.5.2
A.5.3

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11
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A.11.1

Uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi funkčné vzorky v súlade s bodom A.11 tejto Výzvy, osobne
alebo poštou na adresu:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Oddelenie verejného obstarávania
Ondavská 8
040 11 Košice
a to najneskôr do troch pracovných dní od lehoty na predkladanie ponúk.

Všetky dokumenty v ponuke musia byť podpísané uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať
v mene uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, resp. zástupcom uchádzača oprávneným konať
v mene uchádzača, v tomto prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo s notársky osvedčenými
podpismi pre zástupcu uchádzača, podpísané osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
A.13
V prípade, ak má uchádzač v úmysle zadať časť plnenia subdodávateľovi, je povinný postupovať v súlade s
príslušnými ustanoveniami ZoVO.
B. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
B.1
Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody na 12 mesiacov od momentu jej uzavretia, resp. do doby naplnenia
zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
B.2
Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe čiastkových písomných
objednávok objednávateľa s periodicitou v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových
potrieb.
B.3
Požaduje sa dodanie tovaru:
B.3.1
do 24 hodín od doručenia písomnej objednávky,
B.3.2
pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
B.3.3
na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej
osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po účinnosti rámcovej dohody),
B.3.4
v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
B.3.5
s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej
dohody, ŠUKL kód, kód MZ SR, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú
cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem
náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:
a) kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,
b) údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
B.4
Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na
základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie.
B.5
Dodávateľ je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky verejného obstarávateľa ako povinnú prílohu faktúry.
Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov,
kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
B.6
Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
B.7
Požaduje sa, aby výsledná cena za predmet zákazky po ukončení elektronickej aukcie nebola vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) uvedená v bode 1. tejto Výzvy. V prípade presiahnutia PHZ
všetkými uchádzačmi zruší verejný obstarávateľ použitý postup zdávania zákazky.
A.12

B.8

Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením
dôvodu jeho zrušenia a zároveň oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
zákazky. Oznámenie o zrušení bude uchádzačovi elektronicky doručené v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom
notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné), v súlade s:
- aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
- zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou
výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- s aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou
výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
- s aktuálne platným Zoznam kategorizovaných materiálov s maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne
Dôvera,
- s aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou
výškou úhrady Union zdravotnej poisťovne,
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- s aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou,
(ďalej len „Cenové opatrenia“).
B.8.1

B.8.2

B.9

B.9.1

B.10

B.11

B.12

B.13

B.14

V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálnych cenových opatrení (v prípade ak je to
relevantné) na základe ktorej bude zmluvná cena vyššia ako cena stanovená uvedenými cenovými opatreniami
alebo v prípade zmeny úradne určených cien poskytne dodávateľ objednávateľovi automaticky zľavu vo výške
vzniknutého rozdielu, resp. na takto vzniknutý rozdiel vystaví objednávateľovi dobropis, ktorý doručí spolu s
faktúrou.
Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia skutočnosti, resp. od
oznámenia zistenej skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom
ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu B.8.1 tejto Výzvy.
V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako
"nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v rámcovej dohode a dodávateľ už
preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel
medzi nižšou cenou a cenou podľa rámcovej dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa rámcovej dohody,
zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa rámcovej dohody a nižšou cenou.
Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia skutočnosti, resp. od
oznámenia zistenej skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom
ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu B.9 tejto Výzvy.
V prípade, ak sa po uzatvorení rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie od akéhokoľvek dodávateľa ako je obsiahnuté v rámcovej dohode (t.j. viac
ako 5 % v neprospech ceny podľa rámcovej dohody), objednávateľ vyzve dodávateľa k vypracovaniu dodatku
predmetom, ktorého bude úprava ceny na cenu zistenú podľa tejto vety. Ak dodávateľ nepristúpi k uzatvoreniu
dodatku, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od rámcovej dohody.
Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov
a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bodoch
B.8 - B.10 tejto Výzvy.
Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom po elektronickej aukcii stane uchádzač, ktorý je alebo
bol dodávateľom predmetu zákazky pre objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je
vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ s DPH, za ktorú objednávateľ
nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, tak:
- objednávateľ vyzve úspešného uchádzača o doručenie písomného zdôvodnenia navýšenia konečnej
jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky oproti aktuálnemu alebo
predchádzajúcemu zmluvnému vzťahu,
- po prehodnotení písomného zdôvodnenia, ak objednávateľ:
a) uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky a zašle
uchádzačovi Oznámenie o prijatí ponuky,
b) neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky a bude
považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne nevýhodné podmienky, čím dôjde k naplneniu
dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré verejný obstarávateľ neuzavrie s úspešným uchádzačom
zmluvný vzťah a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade so ZoVO.
Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením
dôvodu jeho zrušenia a zároveň oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
zákazky. Oznámenie o zrušení bude uchádzačovi elektronicky doručené v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom
notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene
(písomne, bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov,
ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):
- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena
ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),
- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
Objednávateľ a dodávateľ v zmysle § 187 odsek 8 zákona o VO uskutočňujú komunikáciu a výmenu informácií
vo verejnom obstarávaní do 31.03.2017 písomne, prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom,
elektronicky podľa § 20 ods. 1 zákona o VO alebo ich kombináciou.
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6. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Výsledkom tohto prieskumu trhu bude uzavretie rámcovej dohody (ďalej len "zmluva").

7. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predpokladané množstvo MJ s DPH predmetu
zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne po ukončení elektronickej aukcie najnižšiu celkovú
cenu stanovenú v súlade s podmienkami uvedenými vo Výzve a jeho ponuka bude na prvom mieste. Poradie ponúk na
ostatných miestach bude zostavené vzostupne podľa výšky ceny, to znamená, že ponuka s najvyššou cenou bude na
poslednom mieste.

! ! ! Zákazka je realizovaná S ELEKTRONICKOU AUKCIOU ! ! !
8. PREDKLADANIE PONÚK
8.1
8.2

8.3

Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky priamo do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a
dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Pri vkladaní ponuky uchádzači postupujú nasledovne:
8.2.1
Doklady podľa bodu 4. OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PLNENIE, časť A. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI
PONUKY uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ v časti „Ponuka (súbor priložíte cez tlačidlo +)“.
8.2.2
Ceny jednotlivých položiek uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky, a to nasledovne:
 stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzači vkladajú cenu bez DPH,
 stĺpec „% DPH“ - uchádzači vkladajú sadzbu DPH,
 stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“- uchádzači vkladajú cenu s DPH.
V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk do daného systému môže uchádzač kontaktovať správcu
systému houston@proebiz.com alebo telefonicky +421 918 631 205.

9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
9.1

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 03.02.2017 o 10:30 hod.

10. VYSVETĽOVANIE POŽIADAVIEK UVEDENÝCH VO VÝZVE
10.1

10.2

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže
uchádzač elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna
„KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Do predmetu správy je uchádzač povinný uviesť „Žiadosť o vysvetlenie“.
Uchádzač musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi max. 48 hodín (počas pracovných dní) pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie žiadosti a
doručenie odpovede všetkým uchádzačom. Uchádzačom bude vysvetlenie doručené elektronicky v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ najneskôr 24 hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom notifikačného emailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

11. VYHODNOCOVANIE PONÚK
11.1
11.2

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky u všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.
V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadaviek uvedených v tejto
Výzve, verejný obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna
„KOMUNIKÁCIA“ o vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“.
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11.3

11.4

Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky na predmet zákazky zašle verejný obstarávateľ správu s názvom
„Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna
„KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný aj prostredníctvom notifikáčneho e-mailu na
e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. Uchádzačom, ktorým bude doručená správa „Oznámenie o vylúčení“
verejný obstarávateľ neumožní účasť v elektronickej aukcii.
Po úplnom vyhodnotení ponúk bude uchádzačom, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií doručená „Výzva na účasť v elektronickej aukcii“, v ktorej budú
uvedené podrobné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie.

12. ELEKTRONICKÁ AUKCIA
12.1

12.2
12.3

Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické
systémy na predkladanie:
a) nových cien upravených smerom nadol,
b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk alebo
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
Elektronická aukcia pre daný predmet zákazky bude prebiehať v systéme PROe.biz na internetovej adrese
https://vusch.proebiz.com
Technické požiadavky na prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet. Na
bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať
v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

12.4

Elektronická aukcia sa bude konať spravidla do 5 pracovných dní po ukončení lehoty na predkladanie ponúk.
Podrobné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo „Výzve na účasť v elektronickej
aukcii“.

13. PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY
13.1

13.2

13.3

Prijateľnou ponukou pre verejného obstarávateľa sa stane ponuka uchádzača s najnižšou celkovou cenou za
predpokladané množstvo MJ s DPH predmetu zákazky po ukončení elektronickej aukcie. Ostatní uchádzači budú
v predmete zákazky neúspešní.
Výsledok vyhodnotenia ponúk po ukončení elektronickej aukcie zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom
formou Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ po ukončení elektronickej aukcie. O doručení správy bude uchádzač
informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia Oznámenia o prijatí ponuky
doručí na adresu verejného obstarávateľa:
 päť vyhotovení podpísanej Rámcovej dohody s prílohami.

14. PRÍLOHY
14.1
14.2
14.3
14.4

Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 -

Špecifikácia predmetu zákazky.
Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky.
Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok.
Návrh Rámcovej dohody.
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15. INFORMÁCIE O PRÍPADNÝCH AKTUALIZÁCIÁCH TÝKAJÚCICH SA ZÁKAZKY
15.1

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o
prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky, aby v danej zákazke zaklikli
tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).
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