Príloha č. 4 k výzve na predkladanie ponuky
s použitím dynamického nákupného systému

DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM
S ÚŤA ŽNÉ PO DK LA DY
na predmet nadlimitnej zákazky

„Osobné ochranné pracovné prostriedky COVID – 19“
zákazka č. 7 – Návleky na obuv vysoké

zadávanej postupom užšej súťaže podľa § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

Mgr. Radka Poláková
odbor verejného obstarávania
Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky, stanovenie predpokladanej
hodnoty zákazky, finančných a technických požiadaviek:
Ing. Silvia Zarembová
odbor mobilizačných rezerv a
pohotovostných zásob

Súťažné podklady schválil:

Ing. Ján Rudolf, PhD.
predseda
Bratislava september 2020
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Pokyny na vypracovanie ponuky a všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNEHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Číslo elektronickej schránky:
(ďalej len „verejný obstarávateľ“).

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Pražská 29, 812 63 Bratislava
30 844 363
2020296487
Slovenská republika
www.reserves.gov.sk
E0005592263

Kontaktná osoba:
Mgr. Radka Poláková
Telefón:
+421 2 572 78 315
E-mail:
radka.polakova@reserves.gov.sk
(Telefonický kontakt a kontakt elektronickej pošty slúžia výlučne na overenie doručenia ponúk a ostatnej
súvisiacej dokumentácie a komunikácie v rámci použitého postupu, prípadne riešenie technických problémov
v tejto súvislosti. Ostatná komunikácia môže prebiehať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní výlučne
elektronicky, a to spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom pre konkrétnu zákazku – v tomto prípade
prostredníctvom systému Josephine.)
2. PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je nákup a dodanie pre kategóriu č. 2 – Návleky na obuv vysoké“
Návleky na obuv vysoké – ako príslušenstvo k Ochrannému odevu v kategórii 1./b. Ochranné návleky
vyrobené z laminovaného, mikroporézneho netkaného materiálu. Spĺňa ochranu voči obmedzenému
postreku kvapalnými chemikáliami a prachom. Antistatická ochranná vrstva a nepárajúca sa textília.
Elastická lýtková časť s gumou; podrážka odolná voči šmyku. (protišmykovosť) Univerzálna veľkosť so
šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi. Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
CPV:

33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál
Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená vo výzve v bode 5.
Miesto dodania je závod SŠHR SR Borovina, Riečna 258, Vígľaš.
Termín dodania Predmetu zmluvy je stanovený nasledovne:
P. č. Názov
MJ Dodanie od účinnosti Zmluvy najneskôr
1.

Návleky na obuv vysoké

pár

do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní

Spolu

Množstvo
40 000
40 000

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Zaradený záujemca predloží ako uchádzač ponuku pre danú kategóriu. Uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku.
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4. TYP ZMLUVY
Kúpna zmluva, ktorá tvorí prílohu výzvy na predkladanie ponúk.
5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Platba na predmet
zákazky sa bude realizovať v eurách bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúry doručenej
verejnému obstarávateľovi po dodaní a odovzdaní predmetu zákazky.
Platba za uskutočnený predmet zákazky sa bude realizovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ neposkytuje.
6. PODMIENKY PREDLOŽENIA PONUKY
Zaradený záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Zaradený záujemca predkladá ponuku v elektronickej
podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka
je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému
JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a
dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. V
predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované
doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý zodpovedá návrhu na
plnenie kritéria uvedeného v súťažných podkladoch.
V prípade, že zaradený záujemca ako uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe, verejný
obstarávateľ ju v zmysle § 49 zákona o verejnom obstarávaní vráti uchádzačovi neotvorenú.
Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle zaradeného záujemcu ako uchádzača, že
chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených
verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.
Ponuku môžu predkladať IBA dodávatelia zaradení v DNS.
V prípade, že je zaradeným záujemcom skupina, takýto zaradený záujemca je povinný predložiť doklad
podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných
členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou, ak tento doklad nepredložil počas zaradenia do DNS. V prípade,
ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť určitú
právnu formu. Z dokumentácie preukazujúcej vznik určitej právnej formy, napr. združenia, resp. inej zákonnej
formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb, musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné
práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia ručia za
záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
(v konkrétnej výzve) členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom dodávateľov.
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7. JAZYK PONUKY
Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny; to neplatí pre
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
8. PREDKLADANIE A OBSAH PONUKY
Ponuky sa predkladajú elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, do systému
JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným a zaradeným záujemcom do daného zriadeného
Dynamického nákupného systému. Zaradený záujemca predkladá ponuku iba pre kategórie, v ktorých sa
kvalifikoval a splnil podmienky účasti, a bol zaradený do DNS. Zaradený záujemca sa prihlasuje do systému
pomocou eID alebo svojich hesiel, ktoré nadobudol v rámci autentifikačného procesu.
Autentifikovaný zaradený záujemca si po prihlásení do systému JOSPEHINE v záložke „Moje obstarávania“
vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke
ponuky. Predložením ponuky sa stáva uchádzačom.
Uchádzačom navrhovaná celková cena verejného obstarávania musí byť uvedená na 2 desatinné miesta a
vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (pri vkladaní do
systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“). Ak uchádzač nie je platcom
DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR, a na túto skutočnosť upozorní. V predloženej ponuke prostredníctvom
systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady a dokumenty tvoriace obsah
ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, ktoré musia byť k termínu predloženia ponuky platné a
aktuálne.
V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované
doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, ktoré musia byť k
termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
Ponuka bude obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje každého člena
skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania; mena kontaktnej
osoby, jej telefónneho čísla a e-mailovej adresy pre zaslanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
- v prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny (lídra skupiny),
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene
skupiny pre prípad prijatia ponuky a podpisu Zmluvy. Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
- čestné vyhlásenie v prípade skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že
v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov
niektorú z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka z dôvodu
riadneho plnenia zmluvy, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla členov
skupiny.
- uchádzač predloží vyplnený Návrh na plnenie kritérií podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp.
splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov.
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-

Ak uchádzač nevypracoval ponuku predkladanú na konkrétnu zákazku zadávanú v rámci dynamického
nákupného systému sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil,
vo formáte .pdf. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie ponúk je do 21.09.2020 do 10.00 h.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
10. PLATNOSŤ (VIAZANOSŤ) PONUKY
Viazanosť ponúk je do troch mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V prípade potreby,
vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť
lehotu viazanosti ponúk.
11. ZÁBEZPEKA PONUKY
Nevyžaduje sa.
12. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie
JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a
odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a
predložením novej ponuky).
13. NÁKLADY NA PONUKU
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani
jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

14. VARIANTNÉ RIEŠENIA
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba požadované riešenia.

15. PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Zaradený záujemca nežiada o súťažné podklady, nakoľko mu boli sprístupnené cez webovú aplikáciu
JOSEPHINE. V profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie sa nachádza link
na tieto podklady. Všetky vysvetlenia a prípadné úpravy budú tiež zverejnené vo webovej aplikácií
JOSEPHINE.
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16. PODMIENKY ZRUŠENIA POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak cena za celý
predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
17. KOMUNIKÁCIA A VYSVETLENIE
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so zaradenými záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a zaradenými
záujemcami počas celého procesu verejného obstarávania.
Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú zaradenému záujemcovi ak jej adresát bude
mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho
dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme
JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak zaradenému záujemcovi bude na ním určený kontaktný
email/ e-maily bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa.
Zaradený záujemca sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah
komunikácie – zásielky, správy Zaradený záujemca si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu
o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.
Ak je odosielateľom informácie zaradený záujemca, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže
prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi.
Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme
JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
Verejný obstarávateľ umožňuje zaradeným záujemcom neobmedzený a priamy prístup elektronickými
prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a
prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo
inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v
profile verejného obstarávateľa formou odkazu na systém JOSEPHINE.
18. VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Adresa stránky, kde je
https://josephine.proebiz.com/.

možný

prístup

k

dokumentácií

verejného

obstarávania

je:

V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky
informácie k dispozícii.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej
sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov alebo zaradených záujemcov požiadať prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
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Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým
zaradeným záujemcom, ktorí sú mu známi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
Na tomto mieste budú dostupné všetky informácie potrebné na vypracovanie ponuky.
Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená
verejnému obstarávateľovi v písomnej forme prostredníctvom aplikácie JOSEPHINE v termíne najneskôr 3 dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Po tejto lehote zaradenému záujemcovi nezaniká právo
požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch
kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/zaradenými záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170,
ktoré sa doručujú v elektronickej forme podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Všeobecné informácie k webovej aplikácií JOSEPHINE
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných
zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových
prehliadačov:
 Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
 Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
 Google Chrome.
19. OTVÁRANIE PONÚK (KU KONKRÉTNEJ VÝZVE)
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 21.09.2020 po 10.00 h v mieste sídla verejného obstarávateľa
Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Otváranie ponúk bude § 54 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní neverejné.
20. VYHODNOTENIE PONÚK
Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré
uviedol vo výzve na predkladanie ponúk a/alebo v týchto súťažných podkladoch, a v prípade pochybností overí
správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

21. VYSVETĽOVANIE PONÚK, ODÔVODNENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol,
písomne - elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE, požiada o vysvetlenie ponuky
a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky
sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Uchádzač musí doručiť písomne – elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie,
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
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V prípade, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami
vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzača predloženej v rámci zadávania konkrétnej zákazky v rámci
dynamického nákupného systému v súlade s požiadavkou podľa zákona alebo odôvodnenie mimoriadne
nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
22. VYLÚČENIE PONUKY
Verejný obstarávateľ podľa zákona vylúči ponuku, ak:
- ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona a to do dvoch
pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
- uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa zákona,
- uchádzač nedoručí písomné - elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia
neurčila dlhšiu lehotu,
- uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku
úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa zákona,
- uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na
vyhodnotenie ponúk,
- uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej
pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.
Verejný obstarávateľ písomne - elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE, oznámi
uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s
technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky
určenými verejným obstarávateľom podľa zákona a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.
23. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií v týchto súťažných podkladoch a v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia celková cena vyjadrená v
EUR s DPH za predmetu zákazky.
Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné
miesta.
Na vyhodnotenie ponúk, ktoré neboli vylúčené sa použije elektronická aukcia v súlade s § 54 zákona
o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyzve elektronickými prostriedkami
súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v
elektronickej aukcii. Východiskom elektronickej aukcie v rámci príslušnej časti predmetu zákazky sú ceny,
ktoré sú uvedené v ponukách predložených v systéme JOSEPHINE.
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Nové ceny predložené v elektronickej aukcii po jej skončení budú považované za konečné, t.j. ceny vrátane
DPH (v prípade prenesenej daňovej povinnosti u uchádzačov, ktorí majú miesto sídla mimo Slovenskej
republiky v rámci členských štátov EÚ a sú platiteľmi DPH v mieste svojho sídla).
Predložením nových cien v elektronickej aukcii systém pre elektronickú aukciu zostaví poradie ponúk za
predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením podľa stanoveného kritéria.
Poradie ponúk za príslušnú časť predmetu zákazky po elektronickej aukcii bude zostavené nasledovne:
- na prvom mieste sa umiestni uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii ponúkol najnižšiu cenu,
jeho ponuka bude úspešná,
- ponuka s druhou najnižšou cenou bude označená ako druhá, ponuka s treťou najnižšou
cenou bude označená ako tretia atď., tieto ponuky budú identifikované ako neúspešné.

24. ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151
zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
Účelom elektronickej aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční
po úvodnom vyhodnotení ponúk.
V rámci úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný
obstarávateľ určí priebežné poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie
predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe
predložených ponúk v systéme JOSEPHINE vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne
všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky na účasť v
elektronickej aukcii pre danú časť zákazky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo výzve na
účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa
elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky
cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ.
V prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom elektronickej aukcie a popisom aukčného prostredia.
Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, pravidlá
predlžovania aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v prípravnom kole a v čase uvedenom
vo výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do
eAukčnej siene boli zadané v súlade s pôvodnými, predloženými ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý
uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o
prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo výzve.
Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve. Na začiatku aukčného kola sa všetkým
uchádzačom zobrazia:
- ich jednotkové ceny s DPH
- najnižšie jednotkové ceny s DPH
- najnižšia celková cena s DPH
- ich celková cena s DPH
- ich priebežné umiestnenie (poradie).
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu cenu v EUR s DPH“ (t.j. nie je možné
dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste). Uvedené riešenie je potrebné z dôvodu nutnosti
jednoznačného určenia poradia uchádzačov.
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V priebehu aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v
eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,50 % z aktuálnej ceny položky (prvku) daného uchádzača.
Uvedené platí pre elektronickú aukciu v každej časti zákazky.
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o
viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky (prvku) daného
uchádzača.
Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min. Aukcia bude
ukončená, ak nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce
sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch. Koniec elektronickej aukcie sa môže
predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch
minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času
zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení elektronickej
aukcie už nebude možné upravovať ceny.
Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej ceny
automatizovaným vyhodnotením.
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 alebo
- Microsoft Edge.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať
v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve.
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na
Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii)
vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný
internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité
technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie v prípade
nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.
Doplňujúce informácie
Technické problémy na strane uchádzača nebudú dôvodom na opakovanie ani na zrušenie elektronickej
aukcie. Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie,
konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v
elektronickej aukcii), verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj elektrickej
energie, prípadne mobilný internet napr. prenosný počítač s mobilným internetom.
Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
25. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk predložených v rámci zadávania konkrétnej zákazky a po odoslaní
všetkých oznámení o vylúčení ponúk uchádzača/uchádzačov, bezodkladne písomne, spôsobom určeným
funkcionalitou systému JOSEPHINE oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní, vrátane poradia uchádzačov a
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súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v systéme JOSEPHINE.
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným
neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov
neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, informácie o charakteristikách a výhodách jeho
ponuky a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.
Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/zaradenými záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170,
ktoré sa doručujú v elektronickej forme podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom alebo úspešnými uchádzačmi a výsledkom elektronickej aukcie.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a/alebo s uchádzačom, ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do
registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy je povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),
b) mať zápis v registri partnerov verejného sektora, ak má úspešný uchádzač povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“) a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podľa § 18 ZRPVS alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa ZRPVS,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa ZRPVS a nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora podľa § 18 ZRPVS,
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa kedy bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 zákona,
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
Uchádzač ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď
uchádzač bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní
odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol
na jej uzavretie písomne vyzvaný.

12/13

___________________________________________________________________________________________________

26. SUBDODÁVATELIA
Verejný obstarávateľ umožňuje využitie subdodávateľa/subdodávateľov.
V prípade, že úspešný uchádzač k plneniu predmetu zákazky využije subdodávateľov, verejný obstarávateľ, v
súlade s § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ
plniť. Úspešný uchádzač je pri podpise zmluvy povinný predložiť originály alebo úradne overené kópie
dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, každého
subdodávateľa.
Úspešný uchádzač, najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, uvedie navrhovaných subdodávateľov a podiel
subdodávok v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, návrhu
Kúpnej zmluvy.
V prípade, ak úspešný uchádzač bude plniť predmet plnenia zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, títo musia byť v čase uzavretia
zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti zmluvy
dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie
zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
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