PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA :
Poskytnutie služby súvisiacich s ťažbou dreva
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Verejný obstarávateľ: Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra

Verejná súťaž podlimitná zákazka
(služby)
s využitím elektronickej aukcie
SÚŤAŽNÉ PODKLADY

PREDMET ZÁKAZKY: Služby súvisiace s ťažbou dreva – LESY MODRA

V Modre dňa
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Ing. Milan Gajar
konateľ spoločnosti
____________________________________

Osoba zodpovedná u verejného obstarávateľa za správne a úplné zadefinovanie predmetu zákazky, požiadaviek na uchádzača a spôsobu hodnotenia ponúk.
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___________________________

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:
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A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV
1.

Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:

IČO:
Telefón:
E-mail:

Lesy Modra, s.r.o.
Šúrska 5
900 01 Modra
34 110 186
+421910353158
kavciakovaj@yahoo.com

1.2. Predmet zákazky
1.2.1. Názov predmetu zákazky: „Služby súvisiace s ťažbou dreva – LESY MODRA“
1.2.2. Spoločný slovník verejného obstarávania:
CPV: 77211000-2 služby súvisiace s ťažbou dreva
77211200-4 preprava guľatiny v lese
77211400-6 orezávanie stromov
77210000-5 ťažba dreva
77200000-2 lesnícke služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 190 450,00 EUR bez DPH
1.2.3. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s ťažbou dreva – Lesy Modra - kompletné
spracovanie drevnej hmoty na odvoznom mieste ( najmä ťažba, približovanie, manipulácia – výrub
stromov, odvetvenie, odťah na určené skladovacie miesta ).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Čl. 13 E Opis predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov.
1.3. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie ponuky na
jednotlivé časti predmet zákazky t.j. uchádzač predloží súťažnú ponuku na celý predmet zákazky.
Predpokladané množstvo vyťaženého dreva na následné spracovanie je odhadom I. kategória – 2 000
m3, II. kategórie – 12 000 m3, III. kategórie – 3 500 m3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
meniť a alebo upravovať množstvo spracovanej hmoty k jednotlivých častiach a to v závislosti od reálnej potreby v teréne.
1.4. Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
1.5. Miesto a termín poskytnutia predmetu zákazky
Hlavné miesto poskytnutia služieb na uvedený predmet zákazky: Lesy Modra – katastrálne územie
Modra – skladovacie miesto bude maximálne do 2 000 m od miesta nespracovanej drevnej hmoty.
Lehota trvania zmluvy: 24 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu 190 450,00 EUR, bez
DPH ak táto skutočnosť nastane skôr. Všetky náklady spojené s poskytnutím služby v mieste

plnenia znáša poskytovateľ.

1.6. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným
platobným stykom, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú zmluvnú cenu za poskytnutie služieb
verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe predložených faktúr, na základe
skutočne poskytnutých služieb. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú
v deň, keď bude z jeho bankového účtu odpísaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
Splatnosť faktúr bude do 30 dní. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za

splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet
úspešného uchádzača.
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1.7. Typ zákazky
1.7.1. Typ zákazky: zákazka na poskytnutie služby.
1.7.2. Výsledkom obstarávania s využitím elektronickej aukcie bude uzatvorenie jednej Zmluvy
o dielo na poskytnutie služieb.
1.7.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky
tvorí Čl.12 D Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,
vrátane Čl. 13 E Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
1.8. Lehota viazanosti ponuky
1.8.1.Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do: 29.6.2012.
1.8.2. V prípade, ak bude Úradom pre verejné obstarávanie vykonávaný dohľad nad verejným obstarávaním konaním o námietkach alebo vykonávaním kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím kúpnej zmluvy a z postupu pri vykonávaní dohľadu nad verejným obstarávaním vyplynie odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie
lehoty viazanosti ponúk.
1.8.3.Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.8.2 týchto súťažných podkladov.

2.

Komunikácia a vysvetľovanie

2.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi

2.1.1. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý
zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
2.1.2. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, e-.mailom alebo ich
kombináciou.
2.1.3.Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu, z toho dôvodu vysvetľovanie
podmienok účasti ako aj požiadaviek verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pripúšťa elektronickou formou prostredníctvom mailovej adresy kavciakovaj@yahoo.com, pričom záujemca je povinný potvrdiť stanoveným
spôsobom doručenie vysvetlenia. Uvedené mailové potvrdenie doručenia vysvetlení je považované
za preukázanie doručenia.
2.1.4. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
2.1.5. Komunikácia s uchádzačmi, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky verejným obstarávateľom v rámci realizácie elektronickej aukcie bude realizované písomne a prostredníctvom PC.

2.2. Vysvetľovanie

2.2.1. Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých
doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie podľa bodu
2.2.2 prípadne doplnenie súťažných podkladov podľa bodu 2.2.5.. V prípade, že uchádzač bude
úspešný, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny uvedenú v ponuke uchádzača vyplývajúce z prípadných chýb alebo opomenutí povinností uchádzača.
2.2.3 V prípade nejasností/potreby objasnenia súťažných podkladov alebo iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek
z uchádzačov v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.2.1. týchto súťažných podkladov požiadať o ich vysvetlenie na adrese: Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
e-mail: kavciakovaj@yahoo.com.
2.2.4.Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 2.2.2. sa bude považovať
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 15.3.2012 do 15,00 hod. stredoeurópskeho času.
Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa bude považovať aj požiadavka, ktorá bola zaslaná dorozumievacím prostriedkom e.mailom, faxom.
2.2.5. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie na každú požiadavku o vysvetlenie úda-
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doch a iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk bezodkladne, najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej v bode 2.2.4. Vysvetlenie poskytne verejný obstarávateľ dovtedy všetkým jemu známym uchádzačom, ktorým boli
poskytnuté súťažné podklady .
2.2.6.
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 12 zákona o verejnom
obstarávaní môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým uchádzačom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
2.3. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky
2.3.1. Uchádzačom sa umožňuje a odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služieb tak,
aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie
ponuky.
2.3.2. Obhliadku bude možné vykonať v dňa 2.3.2012 v čase od 8,00 do 14,00 hod.
2.3.3.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta budúceho plnenia predmetu zákazky oznámia svoj záujem do 29.2.2012 do 15:00 hod. u zodpovednej osoby - Ing.
Milan Gajar – tel. 0903721618, Šúrska 5, 900 01 Modra písomne alebo telefonicky na uvedené kontakty.
3.

Príprava ponuky

3.1. Vyhotovenie ponuky

3.1.1.Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a elektronickej podobe na CD alebo USB nosiči. Písomná forma ponuky zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu pričom musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Celú ponuku resp. všetky textové a
tabuľkové časti ponuky včítane skenovaných úradných listín je potrebné predložiť aj v elektronickej
forme na vhodnom médiu (napr. CD alebo USB nosiči) vo formátoch aplikačných programov Microsoft Word, Microsoft Excel prípadne v iných bežných formátoch. Všetky uchádzačom predložené
médiá elektronickej verzie je potrebné označiť identifikačnými údajmi o uchádzačovi a súťaži. CD
nosiče alebo iné vhodné médiá je potrebné vložiť do samostatného obalu – obálky, ktorú treba označiť identifikačnými údajmi o uchádzačovi a súťaži. Ďalej je potrebné postupovať tak, ako by tento
obal – obálka tvorila jeden samostatný list ponuky. V prípade nezrovnalostí medzi obsahom ponuky
v elektronickej forme a ponukou vyhotovenou uchádzačom v listinnej podobe sa považuje za rozhodujúci originál v tlačenej (listinnej) podobe.
3.1.2. Všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v Oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
3.1.3. Uchádzačom sa odporúča aby súťažná ponuka bola predložená v celku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí.

3.2. Jazyk ponuky
3.2.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku – v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčsne musia byť preložené do
štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Pri zistení rozdielov medzi
obsahom dokladov predložených v pôvodnom jazyku a ich úradným prekladom, rozhodujúci je
preklad v štátnom jazyku.

3.2.2.

3.3. Mena a ceny uvádzané v ponuke
3.3.1. Mena a ceny uvádzané v návrhu zmluvy
3.3.1.1 Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie služieb

predmetu zákazky bude
vyjadrená v eurách a takto stanovená cena bude základnou cenou uchádzača pre
potreby hodnoteniai. Cena nesmie byť viazaná na inú menu.
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3.3.1.2 Cena za poskytnutie požadovaných poskytovaných služieb predmetu zákazky musí
byť konečná a musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutíám služieb. Cena
za poskytnutie služieb musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa
vykonáva predmetný zákon o cenách.
3.3.1.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH uvedená v EUR,
 sadzba DPH v %,
 výška DPH v EUR,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH uvedená v EUR.
3.3.1.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.
3.3.2. Mena a ceny uvádzané Dotazníku uchdázača obsahujúcom identifikačné údaje uchádzača a
návrh na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk podľa bodu 3.5.1.1 časti A.Pokyny
pre záujemcov, uchádzačov týchto súťažných podkladov:
3.3.2.1 Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie služby predmetu zákazky bude v Dotazníku
uchádzača obsahujúcom identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritérií určených
na hodnotenie ponúk uvedená v eurách bez DPH. Uchádzač uvedie cenu v EUR s DPH
podľa bodu 11.7 Čl. C Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto
súťažných podkladov .

3.4. Zábezpeka ponuky

Zábezpeka sa nevyžaduje.

3.5. Obsah ponuky
3.5.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady a v nasledujúcom odporúčanom poradí:
3.5.1.1. Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií podľa časti súťažných podkladov 14. F Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritéria v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača
a návrh na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk podľa bodu 11. Čl. C Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov, vypracovaný v súlade s Čl. E Opis
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Citovaný dokument musí byť 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 každého
člena skupiny.
3.5.1.2. Návrh zmluvy poskytnutia predmetu zákazky podľa Čl. 12 D. Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, s doplnenými návrhmi na plnenie kritérií určených na hodnotenie ponúk. Citovaný dokument musí byť 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 každého člena skupiny.
3.5.1.3. Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov. Všetky tieto potvrdenia, doklady a dokumenty musia spĺňať požiadavku podľa bodu 3.1.2. týchto súťažných podkladov.
3.5.1.4. V prípade skupiny dodávateľov – čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom budú spoločne
zodpovedať za plnenie zmluvy.
3.5.1.5. V prípade skupiny dodávateľov – vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov, podpísanú všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny dodávateľov.
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Súčasťou ponuky musia byť všetky doklady podľa bodov 3.5.1.1 – 3.5.1.3 týchto súťažných
podkladov a v prípade skupiny dodávateľov aj doklady podľa bodov 3.5.1.4 a 3.5.1.5 týchto
súťažných podkladov.

3.5.2.

3.5.3. Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa bodov 3.5.2 týchto súťažných podkladov bude
z verejného obstarávania vylúčený.

3.5.4. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom aby ponuka obsahovala „Zoznam všetkých
predložených dokumentov a dokladov“, ktoré obsahuje ponuka.

3.6. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

3.6.1.

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 4.4.1 týchto súťažných
podkladov a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných
podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
1.8. týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto
verejného obstarávania.

3.6.2.

4.

Predkladanie ponuky

4.1. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
4.1.1. Záujemcom resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba (alebo právnická osoba) vystupujúca
voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb (alebo právnických
osôb) vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov
utvorená na poskytnutie služby na požadovaný predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne
vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na
poskytnutie služby na uvedený predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie jednému z
členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať
pokyny v tomto verejnom obstarávaní.

4.2. Predloženie ponuky
4.2.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, verejný obstarávateľ
odporúča uviesť na obálke ponuky obchodné mená a adresy sídla alebo miesta podnikania
všetkých členov skupiny.

4.2.2. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.3.1 týchto súťažných podkladov
osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 4.4.1 týchto
súťažných podkladov a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.1. týchto súťažných
podkladov. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

4.2.3. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.

4.3. Označenie obálky ponuky
4.3.1. Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 3.5 týchto súťažných podkladov do samostatnej
nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiadúcemu
otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 4.3.2 týchto súťažných podkladov.

4.3.2. Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 4.4.1 týchto súťažných podkladov,
Súťažné podklady

Bratislava, február 2012

6

PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA :
Poskytnutie služby súvisiacich s ťažbou dreva
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopnení niektorých zákonova v znení neskorších predpisov

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „súťaž – neotvárať“
- heslo súťaže: „Poskytnutie služby súvisicej s ťažbou dreva – Lesy Modra“.

4.4. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
4.4.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na adresu:
Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.3.2012 o 10,00 hod.

4.4.2. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
4.4.1 týchto súťažných podkladov, bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

4.5. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
4.5.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.1. týchto súťažných podkladov.

4.5.2. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak
upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.4.2 týchto
súťažných podkladov a na adresu podľa bodu 4.4.1 týchto súťažných podkladov.

5.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

5.1. Otváranie ponúk
5.1.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:
Lesy Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra
5.1.2. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.3.2012 o 16,00 hod.
5.1.3. Otváranie ponúk bude neverejné a v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa
§ 41 zákona o verejnom obstarávaní nepoužije.
Otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie predložených ponúk členom komisii.
5.1.4. Na otváraní ponúk za účasti členov komisie sa zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Každú otvorenú ponuku komisia označí
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.

5.2. Preskúmanie ponúk
5.2.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
5.2.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.5.1 týchto súťažných podkladov,
5.2.1.2 zodpovedajú požiadavkám uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

5.2.2. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa
bodov 5.2.1 týchto súťažných podkladov bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.2.3. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej
súťaže vylúčené, budú zaradené do elektronickej aukcie.
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5.3. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
5.3.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
5.3.1.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5.3.1.2. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia,
5.3.1.3. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti.
5.3.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti:
5.3.2.1. podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za každého člena skupiny
osobitne,
5.3.2.2. ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny
spoločne,
5.3.2.3. ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne,
5.3.2.4. splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú
má zabezpečiť.
5.3.3.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 5.3.1 týchto súťažných podkladov sa
bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo Výzve na
predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, a v
Čl. B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov a pri skupine dodávateľov
spôsobom podľa bodu 5.3.2 týchto súťažných podkladov.

5.3.4.

Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní alebo nebude spĺňať podmienky účasti
v tomto verejnom obstarávaní podľa Čl. B Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných
podkladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

Oprava chýb
Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Komisia na vyhodnotenie ponúk
vyzve uchádzača na opravu zrejmých chýb v písaní a počítaní najmä v prípade.
5.4.1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, platiť bude suma
uvedená slovom,
5.4.2. rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny požadovaných kusov platiť bude jednotková
cena,
5.4.3. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek;
platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
5.4.4. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková
cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,
5.4.5. nesprávne vypočítanej jednotkovej ceny s DPH z jednotkovej ceny bez DPH a výšky DPH;
platiť bude opravená, správne vypočítaná jednotková cena s DPH.

5.4.

5.5. Vysvetľovanie ponúk
5.5.1. Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka

obsa hovať mimoriadne nízku ponuku.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
5.5.2. Ak ponuka obsahuje mimoriadne nízku ponuku komisia postupuje v zmysle § 42 ods. 3 až 5
Zákona o verejnom obstarávaní.
5.5.3. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
Súťažné podklady
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5.6. Hodnotenie ponúk
5.6.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 5.2.1 a 5.2.2 týchto
súťažných podkladov neboli vylúčené zo súťaže, budú postúpené do elektronickej aukcie.
5.6.2. Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky uvedených v týchto súťažných podkladoch sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje
najmä zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia a zoznam ponúk, ktoré
budú komisiou vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v týchto
súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu
podľa § 136 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní.
5.6.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže, budú komisiou vyhodnocované
podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného v týchto súťažných podkladoch a na základe
pravidiel jeho uplatnenia určených v Čl.11 C Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia týchto súťažných podkladov.
5.6.4. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 5.2.1 a 5.2.2 týchto súťažných podkladov neboli vylúčené zo súťaže, budú postúpené do elektronickej aukcie.
5.6.5. Po prvotnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky boli prijaté na účasť v elektronickej aukcii.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii - pozvánke verejný obstarávateľ uvedie podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní.
5.6.6. Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny predmetu zákazky až do
ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho
poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ceny za poskytnutie predmetu zákazky v EUR bez
DPH s automatizovaným vyhodnotením.
5.6.7. Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti 15G Elektronická aukcia.
.
6.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

6.1.
Dôvernosť procesu verejného obstarávania
6.1.1. Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní
na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas
prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávateľa poskytovať alebo zverejňovať
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
6.1.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov atď.).
6.1.3. Ponuky uchádzačov nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov okrem
údajov zverejňovaných podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní..
6.1.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude zmluvný dodávateľ prepojený
alebo ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia
vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“) vrátane ich zamestnancov,
budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia
zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný
dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený podnik,
vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade
s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho
súhlasu verejného obstarávateľa.
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6.1.5. Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, uzavierania
zmluvy, 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.

7.
7.1.

PRIJATIE PONUKY

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk
7.1.1. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované podľa týchto súťažných
podkladov, bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk – výsledku e-aukcie.
7.1.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že verejný obstarávateľ jeho ponuku
prijíma. Neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že neuspeli
s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení verejný

obstarávateľ uvedie, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatých ponúk
a lehotu, v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. f)
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7.2.

UZAVRETIE ZMLUVY
7.2.1. Zmluva/zmluvy s úspešným/i uchádzačom/mi, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá
v zmysle ustanovení § 45 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.2.2. V prípade, že úspešný uchádzač na základe výsledku elektronickej hodnotenia odmietne
s verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestnila ako druhá v poradí
v príslušnej časti predmetu zákazky.

7.3. Doplňujúce informácie

7.3.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na
tento účel vyčlenené, alebo ak presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.
7.3.2. Verejný obstarávateľ využije pred uzatvorením zmluvy o dielo elektronickú aukciu
v zmysle ustanovení § 43 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
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B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
8. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA UCHÁDZAČOV PODĽA § 26 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

8.1. UCHÁDZAČ MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA, KTORÚ PREUKÁŽE PREDLOŽENÍM NASLEDOVNÝCH DOKLADOV:

8.1

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 cit. zákona predložením nasledovných
dokladov:
8.1.1 Výpis (výpisy) z registra trestov alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol uchádzač
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia,
zosnovania podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním:
8.1.1.1 podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na
ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
8.1.1.2 podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky
osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu
podnikateľa.
8.1.2 Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo
správnym orgánom v krajine svojho sídla, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
8.1.3 Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na

8.2

8.3

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.
8.1.4 Potvrdenie zdravotnej poisťovne, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného
na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
8.1.5 Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že uchádzač nemá v Slovenskej
republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia.
8.1.6 Doklad o oprávnení poskytovať službu:
8.1.6.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),
8.1.6.2 výpis z obchodného registra (predkladá napríklad podnikateľ - právnická osoba,
podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
8.1.6.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzavieranie
zmlúv vo verejnom obstarávaní, môže podľa § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov doklady požadované v bodoch 8.1.1 až 8.1.6 týchto súťažných podkladov nahradiť
predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie
o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov podľa §26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, požadované doklady v bodoch
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8.4

8.5

8.1.1 až 8.1.6 týchto súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného
postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť všetky doklady podľa bodu 8.1.1
až 8.1.6 týchto súťažných podkladov, alebo doklad podľa bodu 8.2 týchto súťažných
podkladov, prípadne aj podľa bodu 8.3, resp. 8.4 týchto súťažných podkladov. Doklady,
uvedené v bodoch 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 týchto súťažných podkladov musia byť
v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponúk. Doklad uvedený v bode 8.1.6 týchto súťažných
podkladov, ktorý bude predložený v ponuke musí byť aktuálny a musí byť predložený ako
originál alebo jeho úradne osvedčená kópia. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto
bodu, bude z verejného obstarávania vylúčený.

9. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO
POSTAVENIA A DOKLADY NA ICH PREUKÁZANIE PODĽA § 27 ZÁKONA Č. 25/2006 Z. Z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa
9.1. § 27 ods. 1 písm. a) - Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené
účty), o tom, že nemá blokované žiadne finančné prostriedky z dôvodu súdnych alebo exekučných rozhodnutí správnych orgánov. Súčasne uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá
vedené účty ani záväzky. Vyjadrenie banky musí byť predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne
osvedčenej kópii tohto dokumentu a nesmie byť staršie ako tri mesiace.
Vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť i prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru za účelom zabezpečenia finančných tokov pre poskytnutie služieb Tento prísľub
banky musí byť predložený ako originál alebo úradne osvedčená fotokópia a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
9.2. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. v zmysle § 27 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní, ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie
9.3. V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo
v krajine sídla uchádzača.
9.4. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (je oprávnený
poskytovať službu ) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
9.5. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú
finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.
9.7.Na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia uchádzačov, musí uchádzač v ponuke predložiť doklady podľa bodu 9.1. týchto súťažných podkladov.
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9.8.Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa
preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
9.9. Doklad, uvedený v bode 9.1. týchto súťažných podkladov musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie. Doklad, uvedený v bode 9.1 týchto súťažných podkladov musí byť
v ponuke predložený nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk.
10. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČOV A DOKLADY NA ICH PREUKÁZANIE PODĽA § 28 ZÁKONA Č. 25/2006 Z.
Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

PREDPISOV

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo
odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona:
10.1. § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu
ako je predmet zákazky (služby súvisiace s ťažbou dreva) uskutočnených za predchádzajúcich 3 rokov
( 2009, 2010 a 2011), doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytnutí služby.
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že uskutočnil minimálne 2 zákazky realizované v období rokoch
2009 až a to v celkovej výške ( dvoch alebo viac zákaziek ) za príslušné obdobie minimálne vo výške
200 000 EUR bez DPH.
V zozname zmlúv musí byť uvedené:
- identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa,
- názov a stručný opis predmetu zmluvy,
- zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,
- lehota poskytnutia služieb,
- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:

Ak bol/a odberateľom:
1. verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz
o plnení potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.
V prípade, že uchádzač predloží referenciu – dôkaz o plnení , ktorý nie je verifikovaný objednávateľom, uvedie dôvod prečo nebolo možné referenciu získať a priloží dôkazy o vyžiadaní predmetnej referencie.
10.2. § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení. Uchádzač predloží vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré bude mať k dispozícii na poskytnutie služieb.
Uchádzač predloží údaje o strojovom a technickom vybavení minimálne v rozsahu lesný kolesový traktor,
univerzálny kolesový traktor, kone, motorové píly, sekery a iné. Uvedené strojové a technické vybavenie a zvieratá sú podmienka verejného obstarávateľa požadovaná s ohľadom na dostupnosť a náročnosť
terénu, v ktorom sa budú služby poskytovať.
Uchádzač vo vyhlásení zároveň uvedie, či toto strojné a technické vybavenie vlastní alebo si ho bude prenajímať.
10.3. V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná
aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača.
10.4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej
spôsobilosti spoločne.
10.5. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity
majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti
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podľa § 26 ods. 1 písm. f) ) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (je oprávnený poskytovať
službu ) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
10.6. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene
ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Zahraničný uchádzač, ak používa inú me-

nu ako EUR, preukáže splnenie stanovených finančných limitov prepočtom meny k EUR, pritom
je povinný urobiť predmetný prepočet zahraničnej meny na eur v kurze CEB k ostatnému pracovnému dňu príslušného roka a prepočítavací postup zdokumentovať v predkladanej dokumentácii.
10.7.Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
10.8.Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa
týchto súťažných podkladov predložením dokladov podľa bodu 10.1 a 10.2. týchto súťažných podkladov.
Doklady, uvedené v bode 10.1. týchto súťažných podkladov musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
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11 C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
11.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a podmienky uvedené v súťažných podkladoch:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena uvedená v EUR bez DPH
Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám uvedeným
v oznámení prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie, v týchto súťažných podkladoch a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.
11.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria v elektronickej aukcii:
Poradie po prvotnom úplnom hodnotenia ponúk sa určí automaticky ako výsledok elektronickej aukcie tak, že ponuka s najnižšou navrhovanou cenou za poskytnutie služby predmetu zákazky bude
prvá a pri ostatných ponukách sa určí poradie podľa vzostupnej celkovej ceny v ponukách jednotlivých uchádzačov.
11.5. Uchádzač predkladá plnenie kritérií na samostatnom dokumente – Dotazník uchádzača
Uchádzač vypracuje dokument, v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria určenia na účely prvotného úplného vy hodnotenie ponúk požadovaný v bode 3.5.1.1.
týchto súťažných ponúk.
Ceny uchádzačov, ktoré sú uvedené v Dotazníku uchádzača sú úvodné ceny uchádzača do elektronickej aukcie, ktoré je uchádzač povinný zadať ako vstupné ceny do aukcie v zadávacom kole.
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D. OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY
NÁVRH

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a násl., zákona č. 513/91
_______________________________________________________________________________________________

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
LESY MODRA, s.r.o.
Adresa:
Šúrska 5, 900 01 Modra
DIČ:
2020360947
IČ DPH:
SK2020360947
Bankové spojenie:
Slsp. a.s. pobočka Modra
Číslo účtu:
0019242210/0900
Štatutárny zástupca:
Ing. Milan Gajar
(ďalej len objednávateľ)
a
Zhotoviteľ':
Adresa
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Štatutárny zástupca
(ďalej len zhotoviteľ)

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť pre objednávateľa kompletné spracovanie drevnej hmoty na odvozovom do miesta uloženia mieste najmä: ťažba- výrub stromov, manipulácia, odvetvenie a odtiahnutie na určené odvozné miesto za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za uskutočnené služby dohodnutú odmenu.
III.
Doba plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný dielo poskytnúť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a odovzdávať po častiach od účinnosti tejto zmluvy do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo
do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
IV.
Dohodnuté podmienky plnenia
1. O určení konkrétneho miesta a množstva ťažby rozhoduje objednávateľ, ktorý konkrétne miesto
ťažby, odťahové miesto a množstvo a druh ťažby jeho kategóriu určí vždy najneskôr v posledný
pracovný deň v týždni minimálne na nasledujúci týždeň.

Súťažné podklady
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2. Ak sa obe strany nedohodnú inak, v posledný pracovný deň v týždni objednávateľ skontroluje a
odsúhlasí si s dodávateľom množstvo vyťaženého dreva za daný týždeň, resp. iné dohodnuté časové obdobie.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zvýšiť/ znížiť predpokladané množstvo drevnej hmoty určenej na
spracovanie a to podľa reálnej situácie v teréne.
4. Dodávateľ prehlasuje, že na plnenie dohodnutého predmetu zmluvy má potrebné oprávnenia, strojové zariadenia, technické mechanizmy ako aj živé zviera.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať s odbornou spôsobilosťou, s vynaložením svojich najlepších
síl, schopností a možností, včas a riadne. Na plnenie dohodnutého predmetu zmluvy je zhotoviteľ
oprávnený využiť poddodávateľov.
6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať službu tým, že umožní objednávateľovi nakladať
s vyťaženým drevom na odvoznom mieste.
V.
Platobné podmienka a cena
1.

2.

3.
4.
5.

Celková cena je rozdelená na tri cenové kategórie, v každej cenovej kategórii je podľa stupňa obtiažnosti ťažby stanovená cena za 1m3 vyťaženého dreva. Obtiažnosť ťažby sa určuje podľa vzdialenosti miesta ťažby k odvoznému miestu, potreby mechanizmov, podielu kalamity v poraste, sklonu terénu a s prihliadnutím na hmotnosť ťaženého dreva.
Ak je na strane zhotoviteľa skupina dodávateľov podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z.z., môže každý zo
skupiny faktúrovať práce samostatne, t.j. len tie, ktoré sám skutočne pre objednávateľa uskutoční,
ak v zmluve o združení / spolupráci/ inej dohode nebude stanovené inak.
Zhotoviteľ bude fakturovať skutočnú cenu za poskytnutie služby mesačne – t.j. vynásobí dohodnutú
jednotkovú cenu objemom reálne spracovanej drevnej hmoty za daný mesiac.
Dohodnutá cena bude zaplatená na základe faktúry dodávateľa, zhotoviteľa, pričom dohodnutá
splatnosť faktúr je do 20 dní. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
Kritériá na zaradenie ťažby podľa obtiažnosti, predpokladané množstvá ťažby a cena ťažby v daných
kategóriách obtiažnosti sú nasledovné:

Kategória
obtiažnosti

Vzdialenosť Potreba
Podiel
Sklon
k odvoznému mechanizmov kalamity v terénu
miestu
poraste

Hmotnosť
dreva

Odhad
množstva
ťažby v
kategórii

Cena s
DPH
v danej
kategórii
za m3
dreva

Bežná ťažob- Do 20%
Do 20%
Do 1 m3
300 m2
ná technika
II.
Od 500m2 Nutné použi- Od 20% Od 20% Od 0,5 m3 3000 m2
do 1000m2
tie LKT
do 50%
do 50%
do 1m3
III.
Nad 1000m2 Nutný kon- Nad 50%
Nad 50% Do 0,5 m3 1000 m2
ský záprah
6. Pri zaradení ťažby do obtiažnosti nemusia byť splnené všetky kritériá, ale stačí jedno z nich.
O zaradení rozhoduje objednávateľ podľa konkrétnej situácie na ťažobnom mieste.
I.

Do 500m2

VI.
Zmluvné pokuty
1. Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške
0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neuskutoční dohodnuté práce za daný týždeň, má objednávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaných služieb dohodnutých na daný týždeň za každý deň
omeškania.
3. Pri celkovom nesplnení diela v dohodnutom termíne má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 20% ceny plnenia.
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VII.
Zánik zmluvy
1. Táto zmluva zaniká:
- Splnením predmetu diela,
- Uplynutím času na ktorý bola uzavretá,
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením zmluvnej strany
2. Odstúpiť od tejto dohody je možné len podľa § 344 Obchodného zákonníka a to písomne, pričom
v prípade pochybností je odstúpenie platné tretím dňom po jeho odoslaní poštou.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy neznamená neplatnosť zmluvy ako celku. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenia bezodkladne nahradiť jemu čo najviac podobným ustanovením pri dodržaní účelu zmluvy.
2. Táto zmluva zaväzuje zmluvné strany odo dňa podpísania zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Akékoľvek zmeny, doplnky a dodatky k tejto zmluve sú prípustné len po dohode zmluvných strán,
v písomnej forme a po ich podpísaní zástupcami oboch zmluvných strán a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s
ním súvisiacimi predpismi platnými v čase podpísania tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany podpismi potvrdzujú, že vôľa pri jej podpise bola slobodná, vážna, zrozumiteľná a
bez omylu.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po
jednom rovnopise.

V Modre, dňa

Objednávateľ

Súťažné podklady

Zhotoviteľ
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13 E

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnúť kompletné spracovanie drevnej hmoty na odvozovom do miesta
uloženia mieste najmä:
a) ťažba- výrub stromov,
b) približovanie
c) manipulácia,
d) odvetvenie
e)odtiahnutie na určené odvozné miesto
Hlavné miesto poskytnutia služieb na uvedený predmet zákazky je Lesy Modra – katastrálne územie
Modra – skladovacie miesto bude maximálne do 2 000 m od miesta nespracovanej drevnej hmoty.
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s ťažbou dreva – Lesy Modra - kompletné
spracovanie drevnej hmoty na odvoznom mieste ( najmä ťažba, približovanie, manipulácia – výrub
stromov, odvetvenie, odťah na určené skladovacie miesta ).
Predpokladané množstvo vyťaženého dreva na následné spracovanie je odhadom:
I. kategória – 2 000 m3,
II. kategórie – 12 000 m3,
III. kategórie – 3 500 m3.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť a alebo upravovať množstvo spracovanej hmoty
k jednotlivých častiach a to v závislosti od reálnej potreby v teréne.

Súťažné podklady
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Uchádzač zaradí tento formulár na začiatok jeho návrhu.
14 F DOTAZNÍK UCHÁDZAČA
A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A 1) Názov uchádzača
- uveďte názov spoločnosti v súlade s obchodným názvom zaregistrovaným v OR, ŽR
názov:
adresa:
IČO:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
e-mail:
A 2) Kontaktná osoba
- uveďte kontakné údaje osoby poverenej zastupovať spoločnosť (
Titul:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Telefón:
Fax:
e-mail:
A3) Internetová stránku spoločnosti
- uveďte domovskú stránku Vašej spoločnosti
URL:
A4) Právna forma spoločnosti
- uveďte napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod)
- zapísaný v OR SR/ŽL
- odd.
- vložka
A5) Rok založenia
A6) Počet členov skupiny dodávateľov
- uveďte celkový počet členov skupiny dodávtaeľov podávajúceho ponuku. Ak ponuku podávate sami
uveďte číslo 1
A7) Bankové spojenie
-uveďte sídlo bankového ústavu a číslo účtu
Názov:
Adresa:
Prefix účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
BIC:
Názov položky

Predpokladaná výška
ťažby

Cena za 1 m3
bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Poskytnutie služby súvisiace
2 000 m3
s ťažbou dreva kat. I.
Poskytnutie služby súvisiace
12 000 m3
s ťažbou dreva kat. II.
Poskytnutie služby súvisiace
3 500 m3
s ťažbou dreva kat. III.
Cena celkom bez DPH
DPH
Cena celkom vrátane DPH
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.

V ......................... , dňa

Súťažné podklady

podpis a pečiatka uchádzača
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15 G

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

Postup pri uplatnení elektronickej aukcie
ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Postup pri uplatnení elektronickej aukcie
V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie
ponúk verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových
cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v eurách bez DPH, uvedených v jednotlivých
ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe,
verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých
ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových jednotkových cien v elektronickej
aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný
obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je
potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných
údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie
najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na vstup do aukčnej siene, bude v čase uvedenom vo výzve
sprístupnená e-aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eaukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými
ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do
začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej
aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve.
Elektronická aukcia bude jednokolová a súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí
v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku súťažného kola sa
všetkým uchádzačom zobrazia najnižšia najnižšia celková cena bez DPH a zároveň ich
ponúknuté ceny. V priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú
zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie,
ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Všetky informácie
zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky
alebo aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne
stlačenim na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu si údajom sú zodpovední uchádzači.
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej
adrese
https://www.eaukcie.sk/modra/.
Kontakt
na
administrátora
e-aukcie:
e-mail: podpora@eaukcie.sk tel.č.: +421 2 6541 1356 , mobil: +421 905 378 454
Pravidlami on-line výberových konaní, ktoré sú nasledovné:
Ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 20
min. Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky v posledných
dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty.
Spôsob znižovania ceny
Minimálny krok zmeny ceny je 0,5%
Maximálny krok zmeny ceny je 10%
Minimálny a maximálny krok zmeny ceny sa vzťahuje k celkovej cene aktuálne najlepšej ponuky.
V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa, resp.
poskytovateľa práce si obstarávateľ vyhradzuje právo na ďalší postup:
Súťažné podklady
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a) obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza na základe už predložených ponúk bez opätovného otvorenia
elektronickej aukcie
b) opakovať elektronickú aukciu v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude
uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona
c) zrušiť výberové konanie
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Porucha na strane
uchádzača nie je dôvod na opakovanie elektronickej aukcie, alebo kola elektronickej aukcie
Elektronická aukcia sa skončí:
-

súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase (v
lehote do 2 minút pred koncom) novú aktuálne najlepšiu v danom kole upravenú
smerom nadol.

-

v prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky v posledných 2 minútach aukcie sa na
základe nastavenia automatického predlžovania aukcia predĺži o vopred stanovený
čas 2 minút, aby aj ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizovanú ponuku.
Takýchto predĺžení môže byť maximálne 15, takže aukcia skončí najneskôr o 30 minút
oproti riadnemu času.

Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie.
Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému
eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom
potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie
návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna
rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie,
veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN
uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie
elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém
eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom
ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a
spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie
presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie.
Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať jednotkové ceny, ktoré boli
predmetom daného súťažného kola.
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač uchádzača musí byť
pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné mať Microsoft Internet
Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je
možná, avšak nie je garantovaná.
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