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A. Všeobecné informácie pre prípravu ponuky 

 
 
A1.  Identifikácia obstarávateľa – osoby podľa § 7 
 
KOP, a.s.  
IČO: 44952228  
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kapitulík  
Telefón: +421 903712071  
Email: juraj@kapitulik.sk 

 

 
A2.  Zadanie zákazky 
 
A2.1  Predmetom zadávania zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu re-
konštrukcie penziónu Lalíky. 
 
A2.2 Zatriedenie podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 30236000-2 
                           39290000, 39100000, 37400000, 39141000. 

 
A2.3  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v  časti B súťažných podkladov.  
 

A3.  Komplexnosť dodávky 
 
Osoba podľa § 7 neumožňuje čiastkové plnenie zákazky, teda uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
rozsah zákazky, ktorý je bližšie popísaný v časti B Opis predmetu zákazky.  
 
A4.  Zdroj financovania 
 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov osoby podľa § 7 a z finančných 
zdrojov EÚ – Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR). Záloha na dodávané tovary 
a zariadenia nebude poskytnutá.  
Zmluvne dohodnutá cena bude dodávateľovi vyplatená na základe ním vystavených faktúr. Lehota 
splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia osobe podľa § 7.  
 
A5.  Typ zmluvy 
 
Kúpna zmluva na dodanie tovarov a zariadení podľa špecifikácie projektu, ktorá bude tvoriť prílohu kúp-
nej zmluvy, uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v platnom znení ako vý-
stup z ukončeného procesu verejného obstarávania, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. 
Zmluva ako výsledok verejného obstarávania sa vzťahuje iba na predmet spolufinancovania 
z prostriedkov Programu KaHR. V prípade neschválenia predmetného projektu poskytovateľom nená-
vratné sa dňom doručenia rozhodnutia aj zmluva stáva neplatnou. 

A6.  Miesto a termín dodania tovarov 
 
Miesto: Penzión Lalíky, Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca. 
Požadovaná lehota na plnenie zmluvy je najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účin-
nosti zmluvy. 
 
A7.  Oprávnený uchádzač 
A7.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vystupuje voči osobe podľa §7 
samostatne alebo ako skupina dodávateľov – fyzických osôb/právnických osôb spoločne v súlade s § 
31 zákona o verejnom obstarávaní. 



 

 

A7.2  Osoba podľa § 7 požaduje, aby v prípade úspešnej ponuky predloženej skupinou dodávateľov 
táto skupina pred podpisom zmluvy vytvorila právne vzťahy v súlade s platnou legislatívou z dôvodu 
riadneho plnenia a zaistenia zmluvných podmienok. 
 
A7.3  Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, 
sa súťaže nesmie zúčastniť, v opačnom prípade takáto ponuka bude vylúčená. 
 
A7.4  Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré nemá spôsobilosť na práva 
a povinnosti alebo nespĺňa podmienky uvedené v bode A7.1, jej ponuka nebude prijatá do hodnotenia. 
 
A8.  Evidencia predkladaných ponúk 
 
A8.1  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 
A8.2  Uchádzač pri osobnom doručení ponuky obdrží od osoby podľa § 7 potvrdenie o jej prevzatí, s 
uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 
 
A9.  Variantné riešenie 
 
Osoba podľa § 7 neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
Ak uchádzač napriek tomu predloží v ponuke variantné riešenie, toto nebude zaradené do vyhodnotenia 
a bude sa posudzovať, akoby nebolo predložené. 
 
A10.  Platnosť ponuky 
 
A10.1 Ponuky ostávajú v platnosti počas lehoty viazanosti ponúk do 30.06.2014. 
 
A11   Náklady na ponuku 
 
A11.1  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči osobe podľa § 7. 
 
A11.2   Ponuky doručené na adresu osoby podľa § 7 a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
po procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie o súťaži u osoby podľa § 7. 
 
A12.  Ďalšie podmienky súťaže 
 
A12.1 Uchádzači, ktorí sa prihlásia na základe zverejnenej výzvy si môžu súťažné podklady prevziať 
osobne na adrese osoby podľa § 7 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod., kontaktná osoba: Ing. 
Juraj Kapitulík, telefónny kontakt: 0903 712 071. V prípade písomných žiadostí alebo mailových žia-
dostí osoba podľa § 7 zašle súťažné podklady poštou.  
 
A13.  Dorozumievanie a vysvetľovanie súťažných podkladov alebo iných dokumentov 
 
A13.1 Dorozumievanie medzi osobou podľa § 7 a záujemcami/uchádzačmi bude  vykonávané tak, aby 
bolo zabezpečené trvalé zachytenie obsahu správy a zaručená pravosť,  dôvernosť a rovnaká dostup-
nosť informácie. 
 
A13.2 Poskytovanie vysvetlení a podávanie iných informácií bude medzi osobou podľa § 7 
a uchádzačmi prebiehať v písomnej forme. 
 
A13.3  Pri využití elektronického alebo faxového prenosu informácie sa tieto doručia aj v listinnej forme, 
najneskôr do troch dní odo dňa odoslania informácie elektronicky alebo faxom, pri dodržaní zákonom 
stanovených lehôt. V takomto prípade pri zistení rozdielov v obsahu informácie elektronickej a listinnej 
je rozhodujúca listinná forma informácie. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pra-
covných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Na požiadavky o vysvetlenie obdržané po 
uvedenej lehote osoba podľa § 7  odpovedať nebude.  



 

 

Osoba podľa § 7 poskytne vysvetlenie najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti 
o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom. 
 
A-13.4 Osoba poverená vysvetľovaním súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých 
osobou podľa § 7: Ing. Juraj Kapitulík, telefónny kontakt: 0903 712 071. 

 
A13.5 Pre účely doručenia akejkoľvek písomnosti je rozhodujúci dátum a čas fyzického doručenia do-
kumentu a jeho zaevidovania v evidenčnom systéme osoby podľa § 7. 
 
A14.   Prehliadka miesta dodania tovarov a zariadení. 
 
A14.1 Osoba podľa § 7 umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania tovaru, aby si záujemcovia sami 
overili a získali  informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 
s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
 
A14.2   Obhliadka miesta dodania tovaru sa uskutoční dňa 13.12.2013  so zrazom o 09.00 hodine 
pred penziónom Laliky. 
 
A14.3  Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na telefónnom 
čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby na adrese osoby podľa § 7:  Ing. Juraj Kapitulík, telefónny 
kontakt: 0903 712 071. 
 
 
A15.   Obsah ponuky, príprava ponuky 
 
A15.1    Ponuka sa predkladá v tlačenej forme a spôsobom uvedeným v prvej vete § 39 ods. 6 zákona.  

Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky týkajúca sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie po-
núk bude označená slovom „Kritériá“ a bude obsahovať nasledovné doklady: 

 
A15.1.1 Návrh plnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk – podpísaný štatutárnym orgánom uchá-

dzača a v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom skupiny dodávateľov – 
časť G týchto súťažných podkladov, 

A15.1.2 Vyplnený zoznam – špecifikácia tovarov a zariadení, s uvedením konkrétnych modelov, 
značiek, ktoré navrhuje v ponuke, 

A15.1.3   Návrh kúpnej zmluvy rešpektujúci obchodné podmienky uvedené v časti D týchto sú-
ťažných podkladov. 

 
Osobitne oddelená a uzavretá ostatná časť ponuky bude označená slovom „Ostatné“ a bude obsaho-
vať nasledovné doklady: 

 
A15.1.4 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa požiadaviek uvedených vo vý-

zve na predkladanie ponúk,  
A15.1.5 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými osobou podľa § 7, podpí-

sané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov – splnomocne-
ným členom skupiny dodávateľov,  

A15.1.6 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny – splnomoc-
neným členom skupiny,  

A15.1.7 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie o tom, že v prípade prijatia ponuky 
vytvoria v stanovenej lehote právnu formu z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, 

A15.1.8   Vyplnený zoznam – špecifikácia navrhovaných tovarov a zariadení bez cien, 
A15.1.9   Návrh kúpnej zmluvy rešpektujúci obchodné podmienky uvedené v časti D týchto sú-

ťažných podkladov bez uvedenia ceny. 
 

Ponuka, ktorú predloží skupina dodávateľov, musí byť podpísaná takým spôsobom, ktorý bude právne 
zaväzovať všetkých členov skupiny dodávateľov. 

 



 

 

A.15.2  Osoba podľa § 7 odporúča uchádzačom usporiadať a pripraviť ponuku uchádzača tak, že všet-
ky listy v ponuke budú vzostupne očíslované, aby nebolo možné žiaden list dodatočne vymeniť 
a ponuka ako súbor dokumentov bude zviazaná do jedného celku. 
 
A15.3  Dokumenty tvoriace obsah ponuky v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predlo-
žené ako originály alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak.  
 
A15.4   Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Doklady, ktorými preukazuje splnenie pod-
mienok účasti v súťaži uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne preložené do slovenského jazyka, táto podmienka neplatí pre doklady 
a dokumenty vystavené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov 
a dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 
 
A16.  Zábezpeka 
 
A16.1   Zábezpeka sa nevyžaduje. 
 
A17.  Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 
A17.1  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
A17.2   Uchádzač ocení ponuku v EUR. 
 
A17.3   Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení zmluvná cena bez DPH – 
sadzba a výška DPH – celková cena vrátane DPH. 
 
 
A17.4  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej súčasťou je aj DPH. 
Súčasne túto skutočnosť v ponuke uvedie. 
 
A17.5  Cena uvedená v ponuke musí v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.  o cenách 
obsahovať všetky súvisiace náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  
 
A18.  Predkladanie ponuky  
 
A18.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako spl-
nomocnený člen skupiny za členov skupiny. Uchádzač predkladajúci ponuku nemôže byť v tejto súťaži 
súčasne aj členom inej skupiny, ktorá predkladá ponuku. Ak z predložených ponúk vyplynie, že uchá-
dzač je zároveň členom skupiny, ktorá predkladá ponuku v tejto súťaži, osoba podľa § 7 vylúči uchá-
dzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  
 
A.18.2 Ponuka bude rozdelená na dve samostatné časti. Uchádzač vloží do vonkajšieho obalu osobitne 
oddelené a uzavreté časti ponuky označené ako „Kritériá“ a „Ostatné“. Obal musí byť uzatvorený a ne-
porušený. 

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu osoby podľa § 7 uvedenú v bode 1 súťažných podkladov, 

 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača, v prípade, ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, tak uvedie aj obchodné mená a sídla všetkých členov skupiny 
dodávateľov 

 označenie „Súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže: „Penzión - vybavenie“ 

 
A18.3. Miesto a termín predkladania ponúk 
Spôsoby doručenia ponúk: 
 
Poštou na adresu: 

Názov: KOP, a.s., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina. 



 

 

 
Osobne na adresu: 

Názov: KOP, a.s., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina. 

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                                     
 

do dňa 20.12.2013 do 09.00 hod. 
 
A18.4 Uchádzač predloží ponuku ( v rozsahu obidvoch častí) v dvoch vyhotoveniach,  v origináli 
a v jednej kópii. Súbory označí ako „Originál“ a „Kópia“. V prípade zistených rozdielov medzi originál-
nym vyhotovením a kópiou ponuky je rozhodujúci a záväzný originálny súbor ponuky.  
 
A18.5 Ponuku predloženú po uvedenom termíne osoba podľa § 7 nebude akceptovať a uchádzačovi ju 
vráti neotvorenú.       
 
A19.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 
A19.1  Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať v lehote predkla-
dania ponúk. 
 
A19.2  Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchá-
dzača na adrese osoby podľa § 7 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 
 
A20.  Otváranie obálok s ponukami 
 
A20.1  Otváranie ponúk vykoná komisia verejného obstarávateľa primerane podľa § 41 zákona.  

 

A20.2 Komisia najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí časť ponuky označenú ako 
„Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom 
v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ komisia vyko-
ná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúcej vo vyhodnotení tejto časti ponuky, 
podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení 
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční v sídle osoby podľa § 7:  

  

                                                   dňa 20.12.2013 o 10.00 hod. 

 

A20.3 Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené. 

Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia podľa § 41 ods. 2. zákona na adrese  

KOP, a.s., Kvačalova 5, 010 04 Žilina  

a v čase, ktorý osoba podľa § 7 oznámi uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, písomnou for-
mou. Medzi odoslaním oznámenia a otváraní ponúk označených ako „Kritériá“ musí byť aspoň 5 pra-
covných dní. 
Na otváraní ponúk označených ako „Kritériá“ sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 

Komisia overí neporušenosť časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, sídla 
alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť 
číslom, určených osobou podľa § 7 na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky 
označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú ponuku označenú ako „Kritériá“ komisia 
označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým 
uchádzačom. 

Osoba podľa § 7 najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ po-
šle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka ne-
bola vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk tejto časti ponúk.  



 

 

 
A20.4 Uchádzači sa otvorenia ponúk môžu zúčastniť prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu (pre-
ukáže sa preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, príp. 
iným dokumentom preukazujúcim uvedenú funkciu), poverená osoba sa preukáže preukazom totožnosti 
a splnomocnením na zastupovanie. 
 
A20.3  Osoba podľa § 7 najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvorenia ponúk 
 
A21.  Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk 
 
A21.1  Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek osoby podľa § 7 na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponuky a 
v týchto súťažných podkladoch. 

A21.2   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

          - obsahujú náležitosti určené v bode 15,  

- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predloženie ponuky a 
v týchto súťažných podkladoch. 

A21.3   Osoba podľa § 7 vylúči zo súťaže uchádzača, ak 

          - predložil neplatné doklady, 

          - nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo 

          - poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

A21.4  Neplatnými dokladmi sú doklady, 

          - ktorým uplynula lehota platnosti, 

          - ktoré sú neúplné alebo 

          - ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

A21.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými osobou podľa § 7 vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho 
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

A21.6 Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk v prípade neobvykle vysokých 
ponukových cien uchádzačov,  v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo ponuka s najnižšou cenou 
prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má osoba podľa § 7 určenú na uvedený predmet zákazky.  
 
A22.  Oprava chýb 

A22.1  Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk bude osoba podľa § 7 riešiť 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  
 
A23.   Vysvetľovanie ponúk 
 

A23.1 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný 
a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu. 

A23.2  Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak bude jeho ponuka obsahovať  
neobvykle nízku cenu.   

A23.3  V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky 
náklady súvisiace s realizáciou zákazky, podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.  

A23.4   Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 

           - ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v primeranej lehote určenej osobou podľa § 7  alebo 

           - ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou osoby podľa § 7 podľa § 42  

             ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní alebo 

A23.5  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 



 

 

A24.   Vyhodnocovanie ponúk 
 
24.1   Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú vyhodnocované podľa stanoveného 
kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného vo výzve na predloženie ponuky a spôsobom určeným v časti  
E Kritériá na hodnotenie ponúk. 
 
A25.  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
A25.1  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, osoba podľa § 7 po vyhodnotení 
ponúk bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

A25.2  Úspešnému uchádzačovi osoba podľa § 7  oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným 
uchádzačom oznámi poradie ich umiestnenia  a dôvod neprijatia ich ponúk. V oznámení uvedie 
identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.   

A25.3   Osoba podľa § 7 neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie 
bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných 
osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. 
 
 A.26  Uzavretie zmluvy 
 
A.26.1   Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk, t.  j. naj-
neskôr do 30.06.2014. Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa § 45 zákona 
o verejnom obstarávaní. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom.  

A26.2   Osoba podľa § 7 môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň od 
splnenia podmienok uvedených v § 45 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. Opis predmetu zákazky 
 

 
Cieľom postupu zadávania zákazky je výber tovarov a zariadení interiérového vybavenia v rámci rekon-
štrukcie a rozšírenia objektu penziónu Lalíky.  
 

IKT - Softvér - hotelový a reštauračný systém   

   
Hotelový systém, licencia - minimum 14 izieb, 1 x predajná pokladňa systému, 5x rezervácia prie-
storov, komunikácia s ident. čipovými kartami 

ks 1 

Reštauračný systém, licencia – minimum 3 strediská, 1 x dotyková pokladňa, spoločné stravova-
nie, evidencia dochádzky, vernostný systém, komunikácia s ident. čipovými kartami, 1x Code rea-
der modul 

ks 1 

Implementácia – vstupná analýza, konzultácie h 4 

Implementácia – inštalácia databázového servera, inštalácia pracovných staníc, inštalácia aplikač-
ného servera 

h 12 

Implementácia – príprava a riadenie projektu h 4 

Implementácia – nastavenie systému, plnenie číselníkov, školenie užívateľov, skúšobná prevádzka h 40 

Ročný aktualizačný poplatok - hot-line, údržba technická podpora, aktualizácie rok 5 

   

IKT - server   

   

Server, minimálne parametre 2x4 GB, 2x 500 GB, DVDR, operačný systém pre server, záruka na 3 
roky 

ks 1 

Monitor, LCD, minimálne parametre 19´´ 1440x900, 50000:1, 5ms, čierny ks 1 

Externý HDD na zálohu dát, minimálne parametre 750GB, USB, čierny ks 1 

Záložný zdroj, minimálne parametre 500VA, USB/serial ks 1 

   

IKT - recepcia   

   

PC,  minimálne parametre 2 GB, 500 GB, DWD-RW, operačný systém, záruka na 3 roky, čierna 
klávesnica, myš 

ks 1 

Monitor LCD, minimálne parametre LCD LED 20´´ 1600x900, 1000:1, 5ms, 250 cd VGA DVI ks 1 

Záložný zdroj, minimálne parametre 350VA, USB/serial ks 1 

Tlačiareň A4, minimálne parametre čiernobiela tlač, min. 18 str/min. 2MB, 266 MHz, 600x600 DPI ks 1 

Fiškálna tlačiareň, čierna ks 1 

Čítačka RFID kariet, minimálne 125kHz ks 1 

   

IKT – kancelária   

   

PC,  minimálne parametre 2 GB, 500 GB, DWD-RW, operačný systém, záruka na 3 roky, čierna 
klávesnica, myš 

ks 1 

Monitor LCD, minimálne parametre LCD LED 20´´ 1600x900, 1000:1, 5ms, 250 cd VGA DVI ks 1 

Záložný zdroj, minimálne parametre 350VA, USB/serial ks 1 

Tlačiareň A4, minimálne parametre čiernobiela tlač, min. 18 str/min. 2MB, 266 MHz, 600x600 DPI ks 1 

Aktívny sieťový prvok, minimálne parametre Switch 8 port 10/100 ks 1 

Služby spojené s realizáciou technických prostriedkov, inštalácia, zapojenie do siete, spustenie, 
zaškolenie užívateľov 

ks 1 

Realizácie VPN pripojenia k serveru HRS pre 1 užívateľa ks 1 

Notebook, minimálne parametre 4-jadrový procesor, 2,4 GHz, 4GB RAM, 1333MHz DDR, 750GB, 
17´´ display 

ks 2 

Klávesnica slovenská k notebooku, wireless, biela  ks 2 

Myš k notebooku, wireless, biela ks 2 

Tlačiareň farebná, minimálne parametre tlač formátu A1, 1200x600 DPI, 64MB, stojan, podnos ks 1 

   

IKT – kasa reštaurácia   



 

 

   

Dotykový PC, minimálne parametre 1,6 Ghz, 2GB RAM, dotykový panel,  ks 1 

Operačný softvér  ks 1 

Záložný zdroj, minimálne parametre 350VA, USB/serial ks 1 

Fiškálna tlačiareň, čierna ks 1 

Čítačka RFID kariet, minimálne 125kHz ks 1 

   

IKT - kuchyňa   

   

Printserver, minimálne parametre printserver 10/100Mbit 1-Port parallel  ks 1 

Kuchynská tlačiareň, čierna ks 1 

   

IKT - Prístupový hotelový systém   

   

Softvér na správu prístupu do izieb, schopný komunikovat s elektronickými zámkami ks 1 

Napaľovačka prístupových kariet - editor ks 1 

Prenosný programátor ks 1 

Inštalácia ks 1 

   

IKT - kamerový systém   

   

Ethernet Switch 16x10/100Mbps, ISDN, Wifi ks 1 

access point wifi router ks 5 

kabeláž ethernet m 200 

inštalácia Wifi + kabeláž h 8 

Network Video Recorder,8 Ipcam ks 1 

HDD 1TB WD  ks 2 

Outdoor PoE IP CamIR 2,5mm čočka ks 5 

Indoor Cam s IR cut filtrem ks 3 

16x10/100,8-port POE FSH1608 switch ks 1 

Kryt venk.na kameru s vyhříváním 220V,Alu ks 4 

Držák venkovní pro kryt kamery,kloub, stříbrný ks 4 

UTP Cat.5e kabel LSOH  m 200 

Koncovky RJ 45 ks 10 

káblová lišta m 15 

inštalácia kábla (podla m kábla) ks 200 

konfigurácia systemu h 6 

   

IKT - ostatné a multimédiá   

   

antena pre prijem DVB-T vysielania Rozsah 470 – 862 MHz Kanál 21 – 69 Počet prvku 45 Zisk 12 
– 18 dB Predo-zadný pomer 27 dB 

ks 2 

satelitná anténa GT sat toraidal 90 komplet ks 1 

konvertor quad univerzal HD ready  ks 3 

SET-TOP BOX MPEG2/MPEG4 HD prijímač, HDMI, USB, S/PDIF ks 2 

DVB s primac pre príjem paketu Skylink a CSLINK, čítačka kariet Irdeto a 1 CI slot pre ďalšie de-
kodér. 

ks 6 

LED TV, uhl. 54 cm, FullHD, 50 Hz, DVB-T/C, MPEG-4 ks 12 

LED TV, uhl. 80 cm, FullHD, 100 Hz, DVB-T/C, MPEG-4, PVR ks 3 

LED TV 3D, uhl. 106 cm, FullHD, min.100 Hz, 1920x1080, 800 CMR,DVB-T/C/S, MPEG-4, PVR ks 1 

LED TV 3D, uhl. 139,7 cm, FullHD, min.100 Hz, 1920x1080, 800 CMR,DVB-T/C/S, MPEG-4, PVR ks 2 

Projektor 3LCD 2 700 lumenov ks 2 

projekčné plátno elektrické 300cm s ovládaním ks 1 

A/V receiver 9.2-kanálov, 180W/kanál, 8x HDMI v1.4 vstup, Marvell QDEO upscaling to 4K, DTS 
Neo:X, Dolby Pro Logic IIz a Audyssey DSX, THX Select2 Plus certif., DLNA sieť, plus Spotify a 

ks 1 

http://www.atcomp.sk/zbozi_detail.aspx?zbozi=251548&zbozivu=19126134
http://www.atcomp.sk/zbozi_detail.aspx?zbozi=177152&zbozivu=19126036
http://www.atcomp.sk/zbozi_detail.aspx?zbozi=167618&zbozivu=19126029


 

 

internet radio 

reproset 10 IV/W ks 4 

exteriérové reproduktory, použitie s prijímačmi a zosilňovačmi s výkonom od 10 do 100W na kanál. 
Impedancia 4-8 ohm. 

ks 2 

efektove osvetlenie - mini laser projektor ks 1 

Blu-Ray, prehrávanie 3D,1080p, DeepColor , xvColor (iba JPEG) a CEC, Dolby TrueHD a Dolby 
Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, prehrávanie: AVCHD , DivX Plus HD (MKV), MP3 a 
JPEG, 1080/24p video výstup pre Full-HD filmy, Ethernetový port, DVD-Video (DVD-ROM, DVD ± 
R / RW, DVD ± R DL), Audio CD, MP3 CD, DTS-CD a CD-R / RW, Digitálny audio výstup (optický), 
Funkcia obraz v obraze Video a Audio Configuration (BD Only), Opakované prehrávanie, Diaľkové 
ovládanie 

ks 2 

full HD Videokamera SD/MS, 16 GB flash, 55xOZ, 2,7", 5,3 Mpx,Steadyshot ks 1 

Mikrosystém - set Hifi CD/MP3 -Receiver, HDMI, USB, iPod  ks 3 

hracia konzola PS3, 160GB ks 1 

   

Elektronika ostatná   

   

vysavač s integrovaným elektrickým klepačem, odhlučnený, mikrofilter, 2,5 m hadica, teleskopická 
trubka s integrovaným prívodom el. prúdu do klepača a rukoväte s ovládáním klepača, hubica na 
čistenie vykrovacích telies. 

ks 1 

Stojanový vysavač s dvoma motormi - jeden pre kartáčovací klepač, kábel Highflex odolný proti 
roztrhnutiu a prekrúteniu. 

 1 

tepovač-extraktor, plošný výkon 50-60m2/h ks 1 

automatická práčka, voľne stojaca, predné plnenie, 1-7 kg, 1400 ot.energetická trieda min. 
A+(zostava) 

ks 1 

sušička práčka, voľne stojaca, predné plnenie,  1-7 kg, 1400 ot.display, inteligentné sušenie, ener-
getická trieda min. A(zostava) 

ks 1 

žehlička s parným generátorom, objem nádrže 1800 ml, automatické čistenie, 5,5 barov, ECO 
režim, kábel min 1,8m 

ks 2 

Lampička hotelová stolová ks 40 

   

Ostatné vybavenie    

   

športová kuša na rekreačnú športovú streľbu o sile 150 lbs, klasické mieridlo a tetiva, možné osa-
diť optiku, istiaci mechanizmu, 10 šípov. 

ks 2 

olympíjsky súťažný luk 23" a 25", ramená carbon, 10 šípov 2 

pingpongový stôl tlakovo vrstvený kompozit, pojazd,  2 x sieť, 3 x sada rakiet, 30 x loptička. Stolno-
tenisový stôl do interiéru profesionálnej kvality doska stolnotenisový stolu 18 mm  MDF, jednodu-
ché skladanie pre úsporu miesta,- sigle player - pojazdný mechanizmus s brzdou 8 koliesok (prie-
mer 50mm) profíl rámu 40x40mm sieťka s rychloupínacím klipom hmotnosť: 90kg farba: modrá, 
rozmery  d274 x š152,5 x v76 cm 

ks 1 

bedminton set pre školy, 4xraketa, 6xkošík, 1xsieť ks 1 

Pilates Reformer A – d234 x š74 x v70, tyč na nohy, pojazdný vozíček, odolné čalúnenie, bezpeč-
ný systém proti nehodám 

ks 1 

Pilates Reformer B – tower d234 x š72 x v205, systém hrazdy, systém remeňov, trapéza  ks 1 

Profesionálna vibračná plošina - nerezová oceľ, 800x800x1400mm, 95kg, napätie 220V, spotreba 
350WATT, max. Zaťaženie 140kg, nastavenie frekvencií 30-50Hz, sila 2,1-3,9kN, display, kláves-
nica 

ks 1 

Stolnotenisový stôl vonkajší, povrch na báze kremičitého piesku a epoxidu, konštrukcia 
z pozinkovaných profilov 

ks 1 

Prenosna futbalová bránka, 180x120x60, oceľová skladacia konštrukcia ks 2 

Elektronické hracie šípky, minimálne parametre 1-8 hráčov, zvukové efekty, 20 hier, trojdierové 
segmenty, 230V 

ks 1 

   

Gastro a vybavenie kuchyne   

   

Šporák  kombinovaný, 800x700x850 mm, 4 horáky: 18,2 kW, el. pec pre GN 1/1, príkon 400V / 3,6 ks 1 



 

 

kW 

Konvektomat, kapacita 5 x GN  1/1, 710x770x600 mm, 400 V / 6 kW, osvetlenie, sonda,sprcha, 
filter, nerez 

ks 1 

Zmäkčovač vody 16 l  ks 1 

Podstavec PPK – 1, 775x580x720 mm ks 1 

Varná stolička plynová, 580x580x400 mm, 7 kW, nerez ks 1 

Ohrievač (Chafing dish) el., 670x490x440 mm, 230 V / 360 W, objem 10 l ks 1 

Kávovar pre apartmány, plnoautomat, 238x441x345 mm, 230 V / 1450 W, capucino systém, od-
vápňovanie, ohrev šálok 

ks 2 

Profesionálny espresso kávovar, 800x580x480 mm, 230 V / 3500 W, objem kotlíka 11,4 l, voda, 
para, ohrev šálok, dvojskupinový stroj, farba podľa výberu 

ks 1 

Profesionálny kávomlynček, 200x345x565 mm, 230 V / 025 HP, zásobník na 1,2 kg, počítadlo 
dávok 

ks 1 

Kontaktný gril elektrický, 600x385x220mm, 400V/4 kW, delená platňa 535x240 mm, kovová škrab-
ka na čisť., regulačný termostat 

ks 1 

Mikrovlnná pec s digitálnym ovládaním, 510x360x306 mm, 230 V / 1490 W, objem 22 l ks 2 

Salamander, 600x590x590 mm, 230 V / 3 kW, určený na rozmrazovanie, ohrievanie, gratinovanie, 
zapekanie a pod. 

ks 1 

Chladiaca skriňa, 830x740x2000 mm, 230 V, objem 658 l, chladiaci agregát hore, zámok, 5 roštov, 
biela technika, trieda A++ 

ks 2 

Chladiaca skriňa, 595x600x1840 mm, 230 V, objem 345 l, biela technika, A++ ks 1 

Chladnička podpultová, 600x600x850 mm, 230 V, objem 150 l, biela technika, A++ ks 1 

Robot univerzálny, 230 V / 900 W, mäsomlynček, odšťavovač, mixér, disky  na rezanie, miesič 
cesič cesta, minidrtič, pasírovač 

ks 1 

Hrniec mäsový, objem 1,9 l ks 1 

Hrniec mäsový, objem 3,8 l ks 1 

Hrniec mäsový, objem 5,0 l ks 1 

Hrniec mäsový, objem 9,8 l ks 1 

Hrniec mäsový, objem 20,5 l ks 1 

Hrniec mäsový, objem 30,1 l ks 1 

Hrniec polievkový, objem 3,2 l ks 1 

Hrniec polievkový, objem 5,5 l ks 1 

Hrniec polievkový, objem 10,5 l ks 1 

Hrniec polievkový, objem 25,5 l ks 1 

Kastról, objem 1,3 l  ks 1 

Kastról, objem 2,5 l  ks 1 

Kastról, objem 5,8 l  ks 1 

Kastról, objem 13,0 l  ks 1 

Pokrývka, Ø 16 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 20 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 22 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 24 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 28 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 32 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 36 cm ks 1 

Pokrývka, Ø 40 cm ks 1 

Tanier dezertový ks 100 

Tanier polievkový ks 100 

Tanier plytký ks 100 

Lyžička dezertná ks 100 

Lyžica polievková ks 100 

Nôž stolový ks 100 

Vidlička stolová ks 100 

Nôž steakový ks 100 

Lyžica kávová ks 100 



 

 

Vidlička dezertná ks  100 

Nôž dezertný ks 100 

Nôž dezertný ks 100 

Lyžička na sladkosti ks 100 

Naberačka monoblok 0,33l ks 1 

Naberačka monoblok 0,70l ks 1 

Naberačka monoblok 1,00l ks 1 

Lyžica polievacia 38 cm ks 1 

Panvica na palacinky ks 1 

Strúhač mandolína ks 1 

Otvárak na konzervy stolový ks 1 

Nôž, kuchynský 16 cm ks 1 

Nôž, kuchynský 24 cm ks 1 

Nôž, kuchynský 30 cm ks 1 

Nôž, mäsiarsky 26 cm ks 1 

Nôž, filetovací 30 cm ks 1 

Nôž, na lososa 30 cm ks 1 

Nôž, na šunku 26 cm ks 1 

Nôž, steakový 12 cm ks 1 

Nôž, vykosťovací 14 cm ks 1 

Nôž, na chlieb 24 cm ks 1 

Nôž, vidlica na mäso 17 cm ks 1 

Nôž, zahnutý 7 cm ks 1 

Nôž, na mrazená mäso ks 1 

Nôž, na syr 26 cm ks 1 

Sekáč na mäso 0,55kg ks 1 

Zabrusovací kameň 21x7 cm ks 1 

Magnetický držiak na nože 60 cm ks 1 

Korenička 4-dielna ks 3 

Košík na chlieb 23x19 cm ks 10 

Mixér barový, 200x247x440 mm, 230 V / 1000 W ks 1 

Odšťavovač, 260x470x450 mm, 230 V / 600 W ks 1 

   

Detské ihrisko - dodávky   

   

Lavička s operadlom, kombinácia kov a drevo, farba podľa výberu ks 15 

Stôl, drevený vonkajší masív ks 5 

Odpadkový kôš, vonkajší, pevný, prekrytý ks 3 

Stojan na bicykle ks 1 

Detské ihrisko zostava, kombinácia drevo a kov ks 1 

Prev. hojdačka, hranol ks 2 

Vláčik s dvoma vagónmi ks 1 

Tabuľa na kreslenie, krieda, vonkajšia, drevo ks 1 

Pohyblivá lávka, drevo ks 1 

Pružinková hojdačka, skúter ks 1 

Pružinková hojdačka, kuriatka ks 1 

Pružinková hojdačka, koník ks 1 

Ruské kolky – konštrukcia, oceľová konštrukcia tvaru šibenice, povrchová úprava ks 1 

Kolky, kolky na ruské kolky ks 9 

Guľa na ruské kolky ks 1 

   

Detské ihrisko - montáž   

   



 

 

Lavička - montáž ks 3 

Odpadkový kôš - montáž ks 3 

Stojan na bicykle - montáž ks 1 

Detské ihrisko zostava – montáž  ks 1 

Prev. hojdačka - montáž ks 2 

Vláčik s dvoma vagónmi - montáž ks 1 

Tabuľa na kreslenie - montáž ks 1 

Pohyblivá lávka - montáž ks 1 

Pružinková hojdačka - montáž ks 3 

Ruské kolky – montáž ks 1 

   

Vonkajší relax   

   

Fínska kaďa na tuhé palivo, kaďa z tepelne upraveného dreva, priemer cca 150 cm, pec na tuhé 
palivo, komín, 4 až 6 osôb, zabudované lavičky, lak – tekuté sklo 

ks 2 

Ochladzovací bazén, kaďa z tepelne upraveného dreva, priemer cca 150 cm, 4 až 6 osôb, zabu-
dované lavičky 

ks 1 

Externý saunový domček, plocha do 15 m2 (sauna, odpočívareň), drevo, pec na tuhé palivo, lavi-
ce, 4 až 6 osôb, elektrický rozvod so samostatným istením, interiérové osvetlenie, drevená po-
dlaha, teplomer, vlhkomer 

ks 1 

Doprava a montáž saunového domčeka ks 1 

   

   

Nábytok (podľa špecifikácie, ktorá je prílohou rozpočtu)   

   

Lehátka - hliníková konštrukcia, polohovateľné s povrchovou úpravou umelý ratan a matracom s 
nenasiakavou úpravou 

ks 4 

Rokovací stôl (skladací) ks 15 

Rokovacie stoličky ks 30 

Skriňová zostava ks 4 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 2 

Nočný stolík ks 3 

Stôl / Konferenčný stolík ks 1 

Stolička / Kresielko ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 2 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 1 

Stolík ks 1 

Stolička ks 1 

Komoda ks 1 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Posteľ ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Stolík ks 1 



 

 

Stolička ks 1 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 1 

Komoda ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 1 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Sedačka ks 1 

Skrinková zostava ks 2 

Stôl jedálenský ks 1 

Komoda ks 1 

Stolička ks 4 

Kuchynská linka ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 1 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 1 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Posteľ ks 1 



 

 

Posteľ ks 1 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Komoda ks 1 

Vešiaková zostava ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Posteľ ks 1 

Posteľ ks 1 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Posteľ ks 2 

Stolík ks 1 

Stolička ks 2 

Nočný stolík ks 2 

Šatníková skriňa s policami ks 1 

Komoda ks 1 

Pohovka ks 7 

Recepcia ks 1 

Kreslo ks 8 

Sedačka ks 2 

Konferenčný stolík ks 1 

Montáž nábytku ks 1 

Doprava nábytku ks 1 

      

 
 
Osoba podľa § 7 umožňuje v súlade s § 34 ods. 9 zákona o VO nahradiť konkrétnych dodávateľov, 
výrobcov, modely, značky, patenty, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ekvivalentnými 
a parametricky zodpovedajúcimi typmi, modelmi alebo značkami. 
 



 

 

C. Spôsob určenia ceny 
 
 
1. Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v mene EUR, v súlade so 

zákonom 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. Cena je konečná a nemenná. 

 
2. Celková cena za predmet zákazky pozostáva z ocenenia všetkých položiek v predloženom zo-

zname – technickej špecifikácii. Súčet cien všetkých položiek predstavuje celkovú cenu zákazky.  
 
3. Uchádzač predloží ponukovú cenu za predmet zákazky v nasledovnej štruktúre:  

Položka Cena v EUR bez DPH DPH 20% Cena celkom v EUR s 
DPH 

Vybavenie a zariadenie - súbor 
   

 

 
 
4.      Ak uchádzač je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v  EUR bez DPH,  
- sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,  
- navrhovaná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v  EUR vrátane DPH.  

 
5.      Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH a uvedie, že nie 

je platiteľom DPH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania 
 
D.1  Táto časť súťažných podkladov je základom pre spracovanie návrhu Kúpnej zmluvy. Uchádzač je 
povinný túto časť prevziať bezo zmeny a rešpektovať pri spracovaní svojej ponuky. Uvedené obchodné 
podmienky budú predmetom zapracovania do definitívneho textu kúpnej zmluvy, na spracovanie ktorej 
bude vyzvaný úspešný uchádzač. 
 
Číslo zmluvy kupujúci :                                                 Číslo  zmluvy  predávajúci:                                                

 
Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zák. č.   513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších 
predpisov a  zák. č. 25/2006  Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov, na dodanie zariadenia a vybavenia pre projekt: 
 

„Stavebné úpravy penziónu Laliky – interiérové vybavenie.“ 
 

Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) vyhláseného obstarávateľom a zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 
235/2013 zo dňa 30.11.2013 pod značkou 19211-WYT (ďalej len „verejné obstarávanie“).. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitnú 
zákazku bez použitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní .  
 

f I. 
Zmluvné strany 

 
.1 Predávajúci: 
 
Názov: 
So sídlom: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 
Tel. č.: 
e-mail: 
zápis v: 
 
1.2 Kupujúci: 
 
KOP, a.s.  
IČO: 44952228  
Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina  
Slovensko  
Kontaktné miesto (miesta): Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina 
V zastúpení: Ing. Juraj Kapitulík  
Telefón: +421 903712071  
Email: juraj@kapitulik.sk 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu interiérové zariadenie a vybavenie pre penzión Laliky 
ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len aj „predmet predaja“). Predávajúci sa 
zaväzuje dodať predmet predaja podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanove-
niami obsiahnutými v súťažných podkladoch z verejnej súťaže. 
2.2 Súčasťou dodávky je aj doprava a odborná inštalácia zariadení a vybavenia do miesta dodania: 
Penzión Laliky, Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca a na miesto určené Kupujúcim.  



 

 

2.3 Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného 
tovaru, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky dodania tovaru. 
2.4 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnu-
tú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.5  Predmet predaja je spolufinancovaný z Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len aj „zmluva o NFP“) 
uzatvorenej medzi Kupujúcim ako prijímateľom a Ministerstvom hospodárstva SR v zastúpení Sloven-
skou agentúrou pre cestovný ruch ako poskytovateľom (ďalej len aj „SACR“) 
 

III. ČAS A MIESTO DODANIA 
 
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa článku II., bodu 2.1 do termínu: 
............... 
3.2 Nedodržanie termínu dodania dohodnutého v bode 3.1 z viny predávajúceho sa považuje za pod-
statné porušenie zmluvy. 
3.3 Miestom dodania je Penzión Laliky, Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca. 
 
 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 
cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov, vo výške:  
cena celkom bez DPH               ................................ ,-EUR 
20 % DPH      ................................ ,-EUR 
cena celkom s DPH   ................................ ,-EUR 
(slovom : ............................................................................ eur vrátane DPH) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
4.2 Podrobná špecifikácia kúpnej ceny tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
4.3 Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená vrátane dopravy do miesta dodania: Penzión Laliky, 
Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca a inštalácie dodaných zariadení a vybavenia.  
4.4 Kúpna cena bude zaplatená na základe faktúry, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť až  po odo-
vzdaní predmetu predaja v objeme minimálne 20% z celkovej ceny diela kupujúcemu a spísaní protoko-
lu o odovzdaní predmetu predaja alebo jeho časti (ďalej len aj „odovzdávací protokol“) a jeho potvr-
dením osobou oprávnenou konať v mene Kupujúceho 
4.5 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu a je podmienená písomným potvrde-
ním kupujúceho o prevzatí tovaru a jeho uvedením do prevádzky.  
4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti určené všeobecne záväzným predpisom, kupujúci je oprávnený vrátiť ju do termínu splatnosti 
predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splat-
nosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 
 

V. PODMIENKY DODANIA 
 
5.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho odovzdaním 
kupujúcemu na mieste dodania: Penzión Laliky, Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca a spísaním odo-
vzdávacieho protokolu. 
5.2 Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní predmetu zmluvy kupujúcemu odovzdať požadované osvedče-
nia: 
5.2.1 Technickú dokumentáciu k jednotlivým výrobkom, kde je to vyžadované. 
5.2.2 Návody na obsluhu a záručné listy. 
5.2.3 Vyhlásenie o zhode, certifikáty, atesty, kde je to vyžadované. 
5.2.4 Odovzdávací protokol. 
5.3 Predávajúci je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy a 
súvisiace STN a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore montáže 
predmetu tejto zmluvy. V prípade pracovného úrazu, úrazu tretej osoby alebo mimoriadnej udalosti pre-
dávajúci plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. 
5.4 Všetky odborné práce súvisiace s montážou a s prevádzkovaním dodávky predmetu zmluvy musia 
vykonávať pracovníci predávajúceho, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. 



 

 

5.5 Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne telefonicky a následne písomne informovať kupujúceho o 
všetkých zmenách dodávok tovaru, ktoré by mali vplyv na výšku zmluvnej ceny alebo na termín dodania 
predmetu zmluvy. Bez písomného súhlasu kupujúceho nemôžu byť realizované žiadne zmeny oproti 
dohodnutej špecifikácii. 
5.6 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 2.1 tejto kúpnej 
zmluvy bez prípadného obmedzenia prevádzky. 
5.7 Ak je pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy preukázateľne zistené, že má vady, kupujúci je 
oprávnený tovar neprevziať a spíše s predávajúcim zápis o zistených závadách, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Predávajúci je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich odstránení. 
5.8 Prípadné zvýšenie, resp. zníženie ceny alebo zmeny termínu dodania vzniknuté na základe požia-
daviek kupujúceho pred alebo počas plnenia predmetu zmluvy bude po vzájomnom odsúhlasení predá-
vajúceho a kupujúceho potvrdené dodatkom ku kúpnej zmluve. 
5.9 Predávajúci je povinný do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet kupujúceho finanč-
nú zábezpeku (zádržné) na plnenie zmluvy vo výške 45 000,00 EUR ako inštitút zádržného na dodanie 
predmetu zmluvy v požadovanej kvalite , v termíne a pri dodržaní ostatných zmluvných podmienok včí-
tane ceny. Uvedené zádržné bude kupujúci môcť použiť na odstránenie vád, penále podľa tejto zmluvy. 
V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zádržné vráti Predávajúcemu nasledovným spôsobom: 50% 
po 12 mesiacoch  od odovzdania a prevzatia dodania celého predmetu zákazky, 50% po 24 mesiacoch 
od odovzdania a prevzatia dodania celého predmetu zákazky.  
     

VI. SANKCIE 
 
6.1 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej kúpnej ceny za každý 
deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia uvedený v bode 3.1 tejto zmluvy. 
6.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za predmet zákazky, má predávajúci nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 
7.1 Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci nemohol tovar využívať pre vady, za ktoré zodpovedá pre-
dávajúci. 
7.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich re-
klamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou, e-
mailom, do troch kalendárnych dní odoslať písomne.  
7.3 Náklady na odstránenie reklamovaných vád počas záručnej doby znáša predávajúci sám vrátane 
cestovných výdajov. 
7.4 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 7.2 a 
vady odstrániť v čo najkratšom čase, maximálne do 15 dní. V prípade, ak nie je možné odstrániť poru-
chu s on-line pripojením, predávajúci zabezpečí servisného pracovníka do stanoveného časového limitu 
príchodu na miesto dodania tovaru podľa bodu 7.8, ktorý následne vadu odstráni. 
7.5 Predávajúci ručí za výrobné, montážne a materiálové chyby za predmet zmluvy v dobe záručnej 
lehoty. 
7.6 Predávajúci je povinný dodané programové vybavenie plne nainštalovať, odskúšať a zaškoliť obslu-
hu určenú Kupujúcim v počte minimálne 3 pracovníkov.  
7.7 Na vyžiadanie kupujúceho je predávajúci povinný zabezpečiť príchod servisného pracovníka na 
miesto dodania tovaru, ktorý posúdi závadu a stanoví postup opravy.  
7.8 Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe požiada-
viek kupujúceho, uplatnených výlučne písomnou záväznou objednávkou.. 
7.9 Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré je zodpo-
vedný kupujúci (napr. nevhodné skladovanie, nedodržanie pokynov na obsluhu a údržbu, vykonanie 
neoprávnených zásahov a opráv). 
7.10 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho splnením dodávky zo strany predáva-
júceho a prevzatím tovaru od predávajúceho na dohodnutom mieste plnenia. 
7.11 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má kupujúci 
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady. Tým nie sú dotknuté nároky kupu-
júceho z vád stanovené právnymi predpismi. 
7.12 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 10 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 



 

 

 
 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
8.1 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku poruše-
nia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
8.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 
stranou, má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
8.3 V prípade, že Predávajúci svojim konaním spôsobí Kupujúcemu škodu, ktorá by ohrozila realizáciu 
projektu a plnenie zmluvy o NFP, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu, a to do výšky zmluvnej pokuty, 
ktorú si bude SACR, Ministerstvo hospodárstva SR alebo iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku 
alebo Európsku úniu od Kupujúceho ako Prijímateľa nárokovať. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť 
Predávajúceho za škodu, ktorú svojim konaním Kupujúcemu spôsobil. 
 
 

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
9.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 
9.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru 
podľa čl. V. tejto zmluvy 
9.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy od-
stúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje najmä porušenie Čl. V tejto 
zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje zatajenie podstatných sku-
točností, ktoré by mohli viesť k nedodržaniu lehôt a predmetu dodania zo strany predávajúceho. 
9.4 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na mieste   a v 
rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu zmluvné strany zápis. 
 
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanove-
nia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike. 
10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom 
rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
10.3 Zmluva je zhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán. 
10.4 Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej vôle, vedomé si jej dôsledkov, nekona-
jú v tiesni a zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená 
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
10.6 Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskor-
ších predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
10.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 
Príloha č.: 1 - Ocenený zoznam kompletnej dodávky na miesto určenia. 
 
 
 
V .................................  dňa .................   V .................................  dňa ................. 
 
 
 
 
 
......................................................                      ......................................................  
                          
                Predávajúci                                         Kupujúci 

 
 



 

 

 
 
 
E.  Kritériá na hodnotenie ponúk 
 
 

1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena ponúknutá uchádzačmi vrátane DPH za 
predmet zákazky vypracovaná podľa požiadaviek uvedených v týchto Súťažných podkladoch. 
Každá časť predmetu zákazky bude vyhodnocovaná osobitne. 

2. Úspešným je uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky je najnižšia. 

3. Na predmet zákazky sa použije elektronická aukcia. Elektronická aukcia bude uskutočnená 
osobitne pre každú z troch častí predmetu zákazky. 

 

Ďalšie informácie o elektronickej aukcii: 
 

1. Všeobecné informácie 

1.1. Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu (ďalej len „e-aukcia“) podľa § 43 zákona o ve-
rejnom obstarávaní, na predloženie nových cien za celkový predmet zákazky upravených 
smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vy-
hodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. E-aukcia sa neza-
čne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v  e-aukcii. 

1.2. Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve a bližšie špecifikovaný v 
opise súťažných podkladov. 

1.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú postúpené do elektronickej aukcie. 
Začiatok a ukončenie elektronickej aukcie bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky a boli zaregistrovaní do elektronickej aukcie prostredníctvom výzvy zaslanej v sú-
lade § 43 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. 

1.4. Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádza-
čov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. 

1.5. Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese 
vo verejnej dátovej sieti Internet v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom 
nadol. 

1.6. Zadávacie kolo je časť postupu v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboz-
námia s e-aukčným prostredím pred zahájením e-aukcie. 

1.7. Súťažné kolo je časť postupu v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúka-
ných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase automa-
tizovaným systémom. 

1.8. Aukčné kritérium je kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktoré je východiskom v e-aukcii. Je možné 
ho počas elektronickej aukcie meniť. 

1.9. E-aukcia sa riadi Pravidlami on-line výberových konaní. 

 

2. Priebeh e-aukcie 

2.1. E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. 

2.2. Administrátor odošle oznámenie s prihlasovacími údajmi uchádzača a výzvou na účasť v e-
aukcii elektronickými prostriedkami zodpovednej osobe uchádzača, súčasne všetkým tým 
uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, teda ich ponuky neboli vylúčené a 
boli vyhodnotené v súlade s bodom 17 a 18 týchto súťažných podkladov. 

2.3. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa: 

 individuálneho pripojenia k  používanému elektronickému zariadeniu, 



 

 

 dátum a čas začatia a ukončenia zadávacieho kola, 

 dátum a čas začatia súťažného kola, 

 spôsob ukončenia e-aukcie, 

 kritériá hodnotenia ponúk, 

 minimálny a maximálny krok zníženia hodnoty ponuky, 

 vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia. 

2.4. Súčasťou oznámenia bude desaťmiestny prístupový kľúč, s použitím ktorého bude môcť uchá-
dzač vstúpiť do e-aukčnej siene. 

2.5. Kontakt na administrátora bude oznámený vo výzve na účasť v e-aukcii. 

2.6. E-aukcia prebieha v dvoch kolách: 

 zadávacom kole, 

 súťažnom kole. 

2.7. V zadávacom kole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť 
vstupnej ponúknutej ceny. Každý uchádzač v zadávacom kole vidí iba svoju ponúknutú cenu. 

2.8. V zadávacom kole uchádzači nemôžu svoje ponúknuté ceny meniť. 

2.9. Pre úspešné absolvovanie zadávacieho kola je potrebné, aby uchádzači potvrdili súhlas 
s podmienkami e-aukcie a súhlas zhodnosti vstupnej ponúknutej ceny zadanej administráto-
rom s ponúknutou cenou uchádzača, predloženou v lehote na predkladanie ponúk. 

2.10. Po ukončení zadávacieho kola sa uchádzačom sprístupní súťažné kolo 

2.11. V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Uchádzači budú mať možnosť upravovať 
cenu položky aukčného kritéria (celková cena za predmet zákazky) v ľubovoľnom počte 
krokov smerom nadol a to v jednom kroku najmenej o minimálnu hodnotu zníženia- 0,5 % 
a najviac o maximálnu hodnotu zníženia- 10%, a to z aktuálnej najnižšej celkovej ceny 
predmetu zákazky. 

2.12. Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť 
cenou za rovnaký predmet zákazky ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, predloženej v 
lehote na predkladanie ponúk. 

2.13. Počas súťažného kola budú všetkým uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im 
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie a celkovú cenu k predmetu zákaz-
ky z najnižšej cenovej ponuky. 

2.14. Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 30 minút. 

2.15. Ak však dôjde v priebehu posledných troch minút súťažného kola k akejkoľvek zmene ceny 
spôsobom podľa bodu 2.11., súťažné kolo sa po uplynutí celého trvania súťažného kola (30 
min.) predĺži o ďalšie tri minúty, aby aj ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizo-
vanú ponuku. E-aukcia môže byť predĺžená maximálne desať krát. Takto sa bude postupovať 
aj v prípade ďalších predĺžení súťažného kola. E-aukcia bude ukončená: 

 po uplynutí vymedzených 30 minút pre súťažné kolo, pokiaľ nedôjde ku predĺženiu, 

 ak žiadny z uchádzačov v predĺženom súťažnom kole neupravil cenu niektorej 
z položiek smerom nadol spôsobom podľa bodu 2.11., 

 uplynutím troch minút desiateho predĺženia súťažného kola. 

2.16. Po ukončení elektronickej aukcie už nebude možné upravovať ceny, ktoré boli predmetom 
danej elektronickej aukcie. 

2.17. Poradie uchádzačov bude určené výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný bude ten uchá-
dzač, ktorý v elektronickej aukcii zadal ako posledný najnižšiu cenu s DPH za dodanie poža-
dovaného predmetu zákazky. Úspešný uchádzač je povinný bezodkladne po ukončení elek-
tronickej aukcie (do troch pracovných dní) predložiť verejnému obstarávateľovi upravený ná-
vrh kúpnej zmluvy spolu s upraveným návrhom na plnenie kritérií (príloha č. 1 k návrhu kúpnej 
zmluvy) v listinnej podobe podľa výsledku elektronickej aukcie a podľa požiadaviek uvedených 
v súťažných podkladoch. V prípade, že úspešný uchádzač dané doklady nepredloží bude sa 
do troch pracovných dní súťažné kolo opakovať bez jeho účasti s ostatnými uchádzačmi po-
zvanými do predchádzajúceho súťažného kola elektronickej aukcie. 



 

 

2.18. Po ukončení e-aukcie sa aukčná sieň uzatvorí a uchádzači sa prostredníctvom prihlasovacích 
kľúčov nebudú môcť do e-aukčnej siene opätovne prihlásiť. Uchádzačom budú zaslané proto-
koly z priebehu e-aukcie elektronickými prostriedkami. 

 

3. Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie tech-
nického pripojenia 

3.1. Počítač musí byť pripojený k Internetu. 

3.2. Vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných internetových prehliadačov: 

 Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, 

 Mozilla Firefox 3.6 a vyššia. 

Nutné je mať v prehliadači zapnuté cookies a javascript. Návod ako povoliť cookies 
a javascript je vo výzve ku e-aukcii. 

 

4. Doplňujúce informácie 

4.1. V prípade technického problému - nemožnosti konania e-aukcie alebo počas konania e-aukcie 
z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete internet, vzniku objektívnych technic-
kých problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny) alebo inej ne-
predpokladateľnej, objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo najneskôr do 72 
hodín po pôvodne plánovanej e-aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle tých-
to pravidiel. Za technický problém s e-aukciou sa nepovažuje neznalosť práce uchádzača so 
systémom elektronických aukcií. 

4.2. Systém e-aukcií negarantuje zaevidovanie - akceptovanie ponuky zadanej v čase posledných 
desiatich sekúnd súťažného kola e-aukcie. Dôvodom je rýchlosť internetového pripojenia 
uchádzačov elektronickej aukcie ku serveru so systémom e-aukcií. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

F. Podmienky účasti uchádzačov 
 

 

 

 
Osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukazujúce 
osobné postavenie, sú uvedené v bode III.1.1 Výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej vo vestníku č. 
235/2013 zo dňa 30.11.2013 pod značkou 19211-WYT. 
 
 

Ekonomické a finančné postavenie podľa §  27 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukazujúce 
ekonomické a finančné postavenie, sú uvedené v bode III.1.2 Výzvy na predkladanie ponúk, zverejne-
nej vo vestníku č. 235/2013 zo dňa 30.11.2013 pod značkou 19211-WYT. 
 
 

 

Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní 
 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti preukazujúce 
odbornú a technickú spôsobilosť, sú uvedené v bode III.1.3 Výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej 
vo vestníku č. 235/2013 zo dňa 30.11.2013 pod značkou 19211-WYT. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

G. Formulár návrhov na plnenie kritéria najnižšej ceny 
 

 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
Názov: ........................................................................ 
 
Adresa: ........................................................................ 
 
IČO: ........................................................................ 
 
IČ DPH: ........................................................................ 
 
Telefón: ........................................................................ 

 
 
                    

 
KRITÉRIUM                                                                    

 
NÁVRH UCHÁDZAČA 

Celková ponúknutá cena                           ( v Eur ) 
bez DPH 
s DPH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                    Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
                                                                                            Pečiatka organizácie 
 
 
V ........................................................., dňa ................................ 
 
 
 

 


