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SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Jesenná 14, 080 05 Prešov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET ZÁKAZKY: MATERIÁLY NA APLIKÁCIU POSTREKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

V Prešove, dňa 20.1.2014

Ing. Vladimír Kozák,v.r.
riaditeľ SÚC PSK

Súlad súťažných podkladov so zákonom číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

Dana Repeľová, v.r.
Oddelenie verejného obstarávania SUC PSK
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I.

Všeobecné informácie
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
(ďalej len „SÚC PSK“)
Adresa organizácie: Jesenná 14, 080 05 Prešov
Telefón:
+421 517563 700
Fax:
+421 517563 711
Kontaktné osoby: Ing. Peter Kočiško, vedúci odboru spoločných činností SÚC PSK
Dana Repeľová, oddelenie verejného obstarávania SÚC PSK
E-mail:
obstaravanie@sucpsk.sk

2

PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: MATERIÁLY NA APLIKÁCIU POSTREKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ
2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) : 44113700-2 a 14212000-0
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť
súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

3

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

4.VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

5.MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: sídla stredísk údržby ciest verejného obstarávateľa
uvedené v časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a v časti B.2 Opis predmetu zákazky.
5.2 Dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu zákazky: do 31.10.2016 od nadobudnutia účinnosti zmluvy
s možnosťou jej skrátenia alebo predĺženia v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov od zriaďovateľa
verejného obstarávateľa Prešovského samosprávneho kraja.

6.ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja.

7.ZMLUVA
7.1. Typ zmluvy na dodanie tovaru: Kúpna zmluva
7.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu
zákazky.

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30.6.2014.
Súťažné podklady
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8.2. V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o námietkach
pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona
o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
8.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.

DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

9.1. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom a uchádzačmi
sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť
doručené osobne, poštovou zásielkou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (fax, e-mail)
alebo ich kombináciou.
9.2. Pri čo najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo
podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona,
doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto
informácie.
9.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej
obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej
osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.
9.4. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že elektronická komunikácia vo verejnom
obstarávaní prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej „EVO“) bude
použitá vo väzbe na informáciu uvedenú v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len v
rámci poskytovania súťažných podkladov a následne po prvotnom vyhodnotení pri elektronickej
aukcii.

10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní,
uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania alebo v
súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej
osoby na adrese:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
Kontaktná osoba: Dana Repeľová, tel. č. +421 7563700 , fax: +421 7563711
10.2. Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie doručená najneskôr do 24.2.2014 do 12:00 hod.

11. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

Časť III.

Príprava ponuky
12. VYHOTOVENIE PONUKY
12.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí
byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Celá ponuka musí byť
predložená ako jeden celok, t.j. kompletne zviazaný dokument (napr. hrebeňovou väzbou) a teda nie po
častiach. Uchádzač každú stranu predloženej ponuky očísluje vo formáte: číslo strany / celkový počet strán
vo väzbe na zoznam predložených dokumentov v ponuke podľa článku 16. Obsah ponuky.
12.2 Verejný obstarávateľ požaduje na základe ustanovenia § 9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
predložiť ponuku v rozsahu podľa bodov uvedených v článku 19. Spôsob predloženia ponuky.
Súťažné podklady
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12.3. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne overené kópie. Všetky potvrdenia a čestné vyhlásenia musia byť opatrené
pečiatkou uchádzača a podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

13. JAZYK PONUKY
13.1. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku.
13.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne
predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

14.

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

14.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v euro.
14.2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
14.3

Jednotková cena bude obsahovať náklady na všetky nevyhnutné úkony a súvisiace služby potrebné na
dodanie predmetu zákazky, uvedených v súťažných podkladoch časti B.2 Opis predmetu zákazky.
Uchádzač stanoví jednotnú jednotkovú cenu za jednu tonu asfaltovej emulzie a jednu tonu kameniva, bez
rozdielu jednotkovej ceny podľa frakcie kameniva. Uchádzač stanoví jednotkové ceny bez DPH za jednu
tonu predmetu zákazky pre každý druh tovaru zaokrúhlením na dve desatinné miesta v zmysle súťažných
podkladov časť B.2 Opis predmetu zákazky bod 4.2.

14.4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v návrhu zmluvy v zložení:
14.4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
14.4.2. výška DPH,
14.4.3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.5.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

14.6.

Uchádzač v súvislosti s predložením ponukovej ceny zohľadní všetky súvisiace náklady (napr. clo,
dovoznú prirážku, spotrebnú daň, daň z pridanej hodnoty, maržu, dopravné a ďalšie náklady)
a premietne ich do jednotkovej ceny, ktorá bude uvedená v ponuke uchádzača. Do kalkulácie
jednotkovej ceny bez DPH uchádzač premietne aj všetky zmluvné požiadavky verejného obstarávateľa
a súvisiace náklady s plnením predmetu plnenia zmluvy počas jej celej doby trvania.

15.

ZÁBEZPEKA PONUKY

15.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

16. OBSAH PONUKY
16.1. Časť ponuky „OSTATNÉ“ predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
16.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky
podľa týchto súťažných podkladov;
16.1.2 zoznam všetkých v ponuke predložených potvrdení, dokladov a dokumentov, s uvedením čísla strany,
na ktorej sa uvedený dokument nachádza, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
16.1.3
vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ s uvedením názvu, adresy, resp. sídla
uchádzača, právnej formy, štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefonického kontaktu a faxu, e-mail
kontaktných osôb, meno a funkciu kontaktnej osoby pre daný predmet zákazky; V prípade, ak je
uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;
16.1.4 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a podľa časti A.2
Podmienky účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov,
16.1.5 čestné vyhlásenia a ostatné požadované dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje
splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedené v súťažných podkladoch časť A.3 Požiadavky
verejného obstarávateľa,
Súťažné podklady
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16.1.6 návrh kúpnej zmuvy bez uvedenia ceny za dodanie tovaru v jednom vyhotovení podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, v rozsahu a spôsobom
uvedenom v súťažných podkladoch časť B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
16.1.7 kópia ponuky s označením „OSTATNÉ“ v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči
16.2

Časť ponuky „KRITÉRIA“ predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
16.2.1 vyplnený formulár podľa časti A.4 Kritéria na vyhodnotenie ponúk
16.2.2 kópia ponuky s označením „KRITÉRIA“ v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči

16.3

Ak súčasťou ponuky nebudú vyhlásenia uchádzača, doklady a potvrdenia podľa bodu 16.1 a 16.2 takáto
ponuka bude z verejnej súťaže vylúčená vo väzbe na ustanovenia platného zákona.

16.4

Z dôvodu prehľadnosti predložených dokladov, resp. celej ponuky pri vyhodnocovaní podmienok účasti
a požiadaviek uchádzačov verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom v predloženej ponuke dodržať
poradie požadovaných dokumentov uvedených podľa tohto bodu.

17 NÁKLADY NA PONUKU
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu
21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.

Predkladanie ponuky
18

UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

18.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, pričom nemôže byť členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku.
18.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických osôb resp. právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto
skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom,
má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 31.1 požadovanú právnu formu.
Každý člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov
a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ nepožaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred
podpisom zmluvy vytvorili spoločne právnu formu podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka. Verejný
obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na
samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného
zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa §
829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného
vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre
všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dohovoreného účelu, pre ktorý združenie
vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na
zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dohovoreného účelu združenia a na
vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude
združenie vystupovať.
18.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
procesu verejného obstarávania nemôže zúčastniť.
18.4 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 18.3, nebude možné takúto ponuku zaradiť do
vyhodnotenia a bude vylúčená z procesu verejného obstarávania.

19 SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY
19.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku.
19.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20 osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. V prípade, ak
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky
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obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ doporučuje záujemcom telefonické overenie doručenia ponuky na
podateľňu verejného obstarávateľa v súvislosti na dodržanie stanoveného dátumu a času na predloženie ponuky
voči povinnosti obstarávateľa vyzdvihnúť poštové zásielky v čase počas stanoveného dátumu.
19.3 Obsahom ponuky s označením v zmysle bodu 20 súťažných podkladov v súlade s § 39 ods. 6 zákona
budú dve samostatné osobitne oddelené a uzavreté časti, t.j. obálky s označením:
19.3.1 prvá slovom „OSTATNÉ“
19.3.2 druhá slovom „KRITÉRIÁ“
19.4 Samostatná časť ponuky s označením „OSTATNÉ“ bude obsahovať všetky doklady, dokumenty a čestné
vyhlásenia v súlade so súťažnými podkladmi týchto častí:
 A.1 Pokyny pre uchádzačov
 A.2 Podmienky účasti uchádzačov
 A.3 Požiadavky verejného obstarávateľa
 B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v rozsahu podľa pokynov uvedených v časti B.1 a
B.2 Opis predmetu zákazky,
 kópia ponuky s označením „OSTATNÉ v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči
pričom uchádzač v samostatnej časti ponuky s označením „OSTATNÉ“ musí zabezpečiť, aby žiadny
dokument v nej obsiahnutý neobsahoval ponukovú cenu.
Samostatná časť ponuky s označením „KRITÉRIÁ“ bude obsahovať výhradne dokumenty v súlade so
súťažnými podkladmi:
 vyplnený formulár podľa časti A.4 Kritéria na vyhodnotenie ponúk;
 kópia ponuky s označením „KRITÉRIA v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči.

19.5

19.6 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 21.2, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
19.7

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

19.8

Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

19.9

Z dôvodu predkladania dokumentácie verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §
9 ods. 6 zákona verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe na CD/DVD
nosiči, Kópia ponuky na elektronickom nosiči bude uchádzačom predložená vo formáte PDF vo verzii po
označení obchodného tajomstva a dôverných informácií v dokumentoch ponuky. V prípade, ak kópia
ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje
za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v
súlade s platnými právnymi predpismi.

19.10

Uchádzač predloží jeden rovnopis svojej ponuky v slovenskom jazyku, ktorý bude mať platnosť
originálu a 1x ponuku na CD/DVD nosiči naskenovanú vo formáte .PDF v súlade so zákonom č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe bude ponuka zverejnená v centrálnom registri
dokumentov verejného obstarávania CRDVO). Uchádzač v elektronickej podobe ponuky vyčierni
(odstráni) informácie, ktoré považuje na obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie. Uchádzač je
povinný vo svojej ponuke, vrátane priložených dokladov a dokumentov predkladaných v elektronickej
podobe na CD/DVD nosiči zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (napr. začiernením predmetných údajov). Pod
ponukou uchádzača predloženej v elektronickej forme na pamäťovom médiu sa rozumie len tá časť
ponuky, ktorá neobsahuje doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, pričom ak ide o dokumenty,
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb
a odtlačku pečiatky.

19.11

Uchádzač svoju ponuku elektronicky prostredníctvom systému EVO nepredkladá.

20

OZNAČENIE PONUKY

20.1 Uchádzač vloží ponuku do uzavretého obalu, ktorý musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 20.2.
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20.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.2.1 adresa uvedená v bode 21.1,
20.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
20.2.3 označenie „Verejná súťaž – neotvárať“,
20.2.4 označenie heslom verejnej súťaže „Materiály na postrekové technológie“
20.3 Ak ponuku predkladá skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi
spoločne, na obale takejto ponuky musí byť uvedené označenie „SKUPINA “ a v ďalšom riadku pod týmto
označením musia byť uvedené obchodné mená, adresy sídiel alebo miest podnikania všetkých členov tejto
skupiny.

21. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
21.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
Obec (mesto): Prešov, PSČ: 080 05
Ulica: Jesenná Číslo: 14
Poschodie:2.
Miestnosť: sekretariát, č. d. 303
21.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.3.2014 o 11:00 hod.
21.3.Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2, vráti sa
uchádzačovi neotvorená.

22

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
22.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie 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 21.1. Doplnenú,
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2
a na adresu podľa bodu 21.1.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23

OTVÁRANIE PONÚK

23.1 Otváranie samostatnej časti ponuky s označením „OSTATNE“ sa uskutoční na adrese :
Názov: SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
S í d l : PREŠOV
PSČ: 080 05
Ulica: Jesenná
Číslo: 14
Poschodie: II.
Miestnosť: zasadačka, č. d. 305
23.2 Otváranie samostatnej časti ponuky s označením „OSTATNE“ sa uskutoční dňa 10.3.2014 o 13:00 hod.
a je neverejné.
23.3 Otváranie samostatnej časti ponuky s označením „KRITÉRIÁ“ sa vykoná len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené “ sa uskutoční na adrese :
Názov: SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
S í d l : PREŠOV
PSČ: 080 05
Ulica: Jesenná
Číslo: 14
Poschodie: II.
Miestnosť: zasadačka, č. d. 305
23.4 Otváranie samostatnej časti ponuky s označením „KRITÉRÁ“ sa uskutoční minimálne päť pracovných dní
po odoslaní oznámenia uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
23.5 Na otváraní samostatnej časti ponuky s označením „KRITÉRIÁ“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač môže byť
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní samostatnej časti ponuky s označením
„KRITÉRIÁ“ za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení
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podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, dokladom o oprávnení
podnikať a splnomocnením na zastupovanie. V prípade predloženia ponuky skupinou, preukáže sa
zástupca na otváraní splnomocnením na zastupovanie skupiny uchádzačov podpísaným oprávnenými
zástupcami všetkých členov skupiny uvedených na obálke ponuky, preukazom totožnosti a tiež dokladmi
o oprávnení podnikať všetkých členov skupiny uvedených na obálke ponuky. Splnomocnenia zástupcov
uchádzačov k účasti na otváraní sa stávajú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.
23.6 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodu 22.4 sa všetkým zúčastneným zverejnia obchodné
mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie
ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk.
23.7 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do piatich
dní zaslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien,
adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk.

24

PRESKÚMANIE PONÚK

24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
24.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 16,
24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a
v týchto súťažných podkladoch,
24.1.3 nenapĺňajú atribúty ustanovenia § 33 odst. 4) zákona o verejnom obstarávaní.
24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná
súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
24.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky obstarávateľa podľa bodov 24.1 a 24.2 bude
z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením
dôvodu vylúčenia.

25

HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
25.1.1 osobného postavenia,
25.1.2 finančného a ekonomického postavenia,
25.1.3 technickej alebo odbornej spôsobilosti.
25.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti
25.2.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
25.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,
25.2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
25.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 25.1 sa bude posudzovať z
dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti
uchádzačov a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 25.2.
25.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných
podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude v súlade s § 33 zákona o verejnom obstarávaní
z verejnej súťaže vylúčený.

26

OPRAVA CHÝB

26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
26.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená
slovom,
26.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
26.1.3 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,
26.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť
bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
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26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie
písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhov na plnenie jednotlivých
kritérií určených na hodnotenie ponúk.
26.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
26.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo
26.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 26.2 v lehote do 3 dní
odo dňa doručenia žiadosti na vysvetlenie navrhnutej neobvykle nízkej ceny.
26.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
27
HODNOTENIE PONÚK
27.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa bodov 24.1 a 24.2 a neboli
z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených
v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti
súťažných podkladov A.4 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

28

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

28.1 Všetkým uchádzačom súčasne, ktorí splnili podmienky účasti a splnili požiadavky na predmet zákazky
verejný obstarávateľ zašle po úplnom úvodnom vyhodnotení elektronickými prostriedkami výzvu na účasť
v on-line výberovom konaní. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie termín
konania elektronickej aukcie (ďalej „e-aukcia“), podmienky a podrobné informácie týkajúce sa elektronickej
aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr dva pracovné dni pred konaním eaukcie. Pre účely odoslania výzvy na účasť v on-line výberovom konaní je potrebné za strany uchádzača
uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude výzva odoslaná.
28.2

Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nový návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk
upravený smerom nadol. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk
podľa najnižšej ceny v € s DPH automatizovaným vyhodnotením. Po ukončení elektronickej aukcie
úspešný uchádzač v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk predloží verejnému obstarávateľovi upravenú zmluvu s uvedením jednotkovej ceny bez
DPH, celkovej ceny bez DPH a celkovej ceny vrátane DPH podľa prislúchajúceho množstva, na základe
výsledku elektronickej aukcie.

28.3 Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti A.5 Podklady k elektronickej aukcii
týchto súťažných podkladov.

Časť VI.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
29 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné
osoby obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
29.2 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 osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. 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.).
29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
29.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“),
akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému bude pridružený
(ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len
„poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku
skutočnostiam, zistených počas platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky
dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik
alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade
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s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu
obstarávateľa.

30 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
30.1 Uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich obstarávateľ poskytol, resp. ktorý si ich
prevzal a ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom
obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému
obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu vo väzbe na ustanovenia zákona.
30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 29.1 podal obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže v prípade
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného
obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní
námietku proti postupu verejného obstarávateľa vo väzbe na ustanovenia zákona.

Časť VII.

Prijatie ponuky
31 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 26 a 27 bude zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.

32 UZAVRETIE ZMLUVY
32.1 Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzatvorí zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa
bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov alebo v predĺženej lehote
viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov na
základe výsledku elektronickej aukcie. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými
podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
32.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov upraviť rozsah
predmetu zákazky a upraviť lehotu na ukončenie zmluvy.
32.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, resp. neuzavrieť
zmluvu v prípade, ak cenová ponuka úspešného uchádzača/úspešných uchádzačov bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky, alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie
vyhlásilo.
32.4 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie
o námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na
konanie obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa
zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie
obstarávateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.
32.5 Verejný obstarávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv uchádzača pri ustanoveniach, ktoré
uchádzač označí ako dôverné, vyplývajúce z § 17 Obchodného zákonníka týkajúceho sa obchodného
tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.
32.6 Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy môže požiadať resp. požiada v oznámení o výsledku
vyhodnotenia ponúk úspešného uchádzača/uchádzačov o predloženie zmluvy a poskytnutie riadnej
súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy v súlade s § 45 ods. 9 zákona predložením prípadných
súvisiacich dokumentov o splnení požadovaných kvalitatívnych parametrov predmetu zákazky v súlade
s technickými normami a predpismi vo vzťahu k technologickým požiadavkám verejného obstarávateľa.
32.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť
nadobudne podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
verejného obstarávateľa.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

1.

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

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1.1

2

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, 5 alebo § 128
zákona o verejnom obstarávaní.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A
EKONOMICKÉHO POSTAVENIA

Nevyžaduje sa.

3

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO
ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie
predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť
zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je
schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
3.1

§ 28 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Za tovar, ktorým bude uchádzač preukazovať dodávky, bude verejný obstarávateľ považovať tovar podľa
predmetu zákazky, t.j. asfaltová katiónaktívna emulzia a kamenivo frakcie 2-5 mm a 4-8 mm a zároveň aj
dodanie inej asfaltovej emulzie (anionaktívna, modifikovaná polymérom podľa STN EN 13 808) a iného
kameniva (t.j. napr. iná frakcia alebo iné ostatné parametre v zmysle STN EN 13 043), ktoré uchádzač
dodal odberateľom ako tovar. Dôkaz o plnení (referencie) požaduje verejný obstarávateľ spracovať
s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; dodávateľ: názov, sídlo, IČO; popis
realizovaných dodávok s uvedením jednotlivých položiek a dodaného množstva, zmluvnej ceny vrátane
DPH, fakturovanej ceny vrátane DPH, termín dodávok, kontaktná osoba, telefonický kontakt, pečiatka a
podpis oprávneného zástupcu odberateľa. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne
korešpondovať. Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom v ponuke spracovať a predložiť zoznam
dodávok podľa odporúčanej predlohy v prílohe č. 1 súťažných podkladov – Zoznam dodávok tovaru.
3.2 § 28 ods. 1 písm. l) bod 2. - vyhlásenia zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami pre každý
požadovaný druh tovaru, vrátane doplňujúcich podkladov a príloh napr. opis špecifických vlastností,
záverečné protokoly resp. technickú dokumentáciu prípadne vyhlásenie o zhode a pod.
3.3 § 28 ods. 1 písm. d) - opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie
kvality potrebného na plnenie zmluvy podľa požadovaných druhov, t.j. zoznam vozidiel, ktorými bude
uchádzač zabezpečovať dopravu predmetu zákazky s uvedením typu, značky vozidla, prepravnej
kapacity a veku vozidla, v členení na zabezpečenie prepravy emulzie a prepravy kameniva. V prípade,
ak uchádzač nemá k dispozícii vlastné strojné vybavenie, predloží doklad o zabezpečení prepravy
celkového objemu predmetu zákazky podľa požadovaných druhov v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 až 3.3:
3.1 Uchádzač musí predloženými dôkazmi o plnení, t.j. referenciami preukázať dodávku tovarov zmluvného
plnenia rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v objeme v objeme minimálne 1
000 ton emulzie a 10 000 ton kameniva sumárne za tri kalendárne roky 2011, 2012 a 2013. Požaduje sa
spracovať a predložiť samostatný zoznam pre asfaltovú emulziu a samostatný zoznam pre kamenivo.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia
medzi podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu a rozsah zákazky je potrebné, aby mal
uchádzač dostatočné skúsenosti s dodaním tovaru.
3.2 Uchádzač musí preukázať, že je spôsobilý dodať každý druh tovaru/predmetu zákazky v súlade so zák. č.
90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov v požadovanej kvalite s prislúchajúcimi
technickými parametrami a podľa technických špecifikácií určených verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia
medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti realizovania dodávok podľa druhu predmetu zákazky a
posúdenie požadovanej technickej špecifikácie a parametrov predmetu zákazky.
3.3 Uchádzač musí preukázať že má k dispozícii strojné a technické vybavenie v rozsahu min. dve nákladné
vozidlá prispôsobené na prevoz špeciálneho druhu tovaru, t.j. katiónaktívnej asfaltovej emulzie a min. dve
nákladné vozidlá s nosnosťou 27 ton na prepravu kameniva. V prípade, že uchádzač nemá k dispozícii
vlastné technické vybavenie, predloží dôkaz o zabezpečení kontraktu na prepravu celkového objemu
predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona (napr. zmluvu o budúcej zmluve, zmluvu o preprave, nájomnú
zmluvu na prenájom vozidiel a pod.) v trvaní minimálne počas trvania zmluvy, t.j. musí preukázať schopnosť
prepravovať predmet zákazky podľa požadovaných druhov tovarov.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia
medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti prepravy dodávok podľa štruktúry predmetu zákazky a
posúdenie zabezpečenia plynulosti a schopnosti dopravy v požadovanom rozsahu.
4.1 Ak uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, preukáže
splnenie podmienok účasti inej osoby podľa § 26 ods. 1 zákona vo väzbe na § 28 ods. 2 vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V prípade ak uchádzač na splnenie
podmienok § 28 zákona využíva kapacity inej osoby,uvedie túto skutočnosť v ponuke a zároveň v ponuke
predloží zmluvu podľa § 28 ods. 2 zákona, a to bez ohľadu na to, či na preukázanie splnenia dotknutých
podmienok účasti využíva ustanovenie § 32 ods. 11 zákona.
4.2 Uchádzač podľa § 32 ods. 11 zákona môže splnenie podmienok účasti preukázať v ponuke predložením
čestného vyhlásenia. V prípade uplatnenia predloženia čestného vyhlásenia uchádzačom bude verejný
obstarávateľ postupovať v zmysle § 44 ods. 1 zákona. Verejný obstarávateľ bude na preukázanie splnenia
podmienok účasti akceptovať predloženie originálnych dokladov a dokumentov resp. úradne overených kópií
takto:
•
dokladov preukazujúcich osobné postavenie uchádzača s dátumom vydania originálnych dokumentov
podľa ustanovení § 26, ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
•
dokladov preukazujúcich technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača a zabezpečenie kvality bez
obmedzenia termínu vystavenia originálneho dokladu.
Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase predloženia ponuky vo verejnej súťaži.
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ODPORÚČANÁ PREDLOHA / PRÍLOHA Č. 1

ZOZNAMU DODÁVOK TOVARU/ samostastne pre emulziu a pre kamenivo
Názov tovaru :

..................................................

Obchodné meno uchádzača,
resp. subdodávateľa uchádzača:
Adresa uchádzača,
resp. subdodávateľa uchádzača:
ROK 2011
Obchodné meno,
sídlo a IČO odberateľa

.................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Popis/ značka
tovaru podľa
druhu

Dodané
množstvo
(v ks)

Fakturovaná
cena dodávok
vrátane DPH
(v €)

Spolu:

ROK 2012
Obchodné meno,
sídlo a IČO odberateľa

Popis/ značka
tovaru podľa
druhu

Dodané
množstvo
(v ks)

Fakturovaná
cena dodávok
vrátane DPH
(v €)

Spolu:

ROK 2013
Obchodné meno,
sídlo a IČO odberateľa

Popis/ značka
tovaru podľa
druhu

Dodané
množstvo
(v ks)

Fakturovaná
cena dodávok
vrátane DPH
(v €)

Spolu:

Zahájenie a
ukončenie
lehoty dodania

Kontaktná
osoba

Telef.
kontakt

x

x

x

Zahájenie a
ukončenie
lehoty dodania

Kontaktná
osoba

Telef.
kontakt

x

x

x

Zahájenie a
ukončenie
lehoty dodania

Kontaktná
osoba

Telef.
kontakt

x

x

x

Požiadavky verejného obstarávateľa:
Počet riadkov v tabuľke môže uchádzač upraviť v závislosti od počtu položiek, uvedených uchádzačom
v Zozname dodávok tovaru v každom požadovanom roku. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať a predložiť
samostatný zoznam pre asfaltovú emulziu a samostatný zoznam pre kamenivo.
Podpis: …………………………………………………………………
/osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača/
Dátum: ............…………
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A.3 POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke uchádzačov predložiť čestné vyhlásenia a ďalšie dokumenty vo
väzbe na bod 16. Obsah ponuky súťažných podkladov časť A.1 Pokyny pre uchádzačov v tomto rozsahu:
1.1 vyhlásenie uchádzača v presnom znení, že „súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným
obstarávateľom, uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch a že
pochopil obsah súťažných podkladov a nemá k nim výhrady“; citované vyhlásenie musí byť podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
1.2 vyhlásenie uchádzača v presnom znení, že „údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé a že uchádzač pri
stanovení konečnej ceny zohľadnil všetky predpokladané riziká a skutočnosti spojené s plnením predmetu
zákazky“; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
1.3 samostatný dokument podpísaný uchádzačom obsahujúci :
a) vyhlásenie uchádzača, že je oboznámený s tým, že kritérium na vyhodnotenie ponúk bude
predmetom elektronickej aukcie,
b) informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie: meno a priezvisko osoby, jej
emailovú adresu a telefonický kontakt,
c) v prípade skupiny dodávateľov vyhlásenie za členov dodávateľov o určení a súhlase so
spoločnou e-mailovou adresou na ktorú sa zašle výzva a výsledok elektronickej aukcie;
1.4 v prípade uskutočnenia časti predmetu zákazky subdodávateľsky požaduje verejný obstarávateľ v zmysle §
34 ods. 10 zákona predložiť uchádzačom podpísané čestné prehlásenie v presnom znení, že „každý
subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní“;
1.5 v prípade, ak uchádzač subdodávateľov v čase predkladania ponuky neuplatňuje, požaduje verejný
obstarávateľ predložiť uchádzačom podpísané čestné prehlásenie v presnom znení, že „každý budúci
uvažovaný subdodávateľ bude najneskôr v čase plnenia časti predmetu zmluvy spĺňať podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní“;
1.6 v prípade skupiny uchádzačov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,
1.7 v prípade skupiny uchádzačov čestné vyhlásenie skupiny uchádzačov, podpísané všetkými členmi skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v
prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom predložia doklad o vytvorení právneho vzťahu pre riadne plnenie
predmetu zákazky,
1.8 v prípade uskutočnenia časti predmetu zákazky subdodávateľsky požaduje verejný obstarávateľ v zmysle §
34 ods. 10 zákona predložiť samostatný dokument s uvedením podielu zákazky, ktorý má uchádzač v
úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok spolu s
uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno, priezvisko, obchodné meno alebo názov,
adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
V dokumente s určením finančného podielu plnenia zo zmluvy, ktorý bude uchádzač zabezpečovať treťou
osobou vyjadrený v %-ách, uchádzač uvedie požadované údaje v tabuľkovej forme, v rozsahu podľa popisu
prílohy č. 2 Zoznam subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov uchádzač predloží aj v prípade, ak
subdodávateľov v čase predkladania ponuky neuplatňuje.;
1.9 v prípade, ak uchádzač nie je výrobcom požadovaných druhov predmetu zákazky, musí preukázať, že má
s výrobcom, resp. s výrobcami požadovaných druhov predmetu zákazky zabezpečený kontrakt (napr. zmluvu
o budúcej zmluve a pod.) na dodávky kompletného objemu predmetu zákazky v trvaní minimálne počas
trvania zmluvy s verejným obstarávateľom;
1.10
kartu bezpečnostných údajov pre asfaltovú emulziu vypracovanú v súlade s nariadeniami a s platnou
legislatívou,
1.11
návrh kúpnej zmluvy spracovanú v jednom vyhotovení podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky, s doplneným návrhom na plnenie kritéria určeného na hodnotenie
ponúk; citovaný dokument musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny,
1.12
návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk spracovaný podľa prílohy č. 1 – Návrh na plnenie
kritéria, vypracovaný a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať a podpisovať v mene
uchádzača,
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1.13
predloženie kópie ponuky v elektronickej forme na CD/DVD nosiči vo formáte PDF v rozsahu podľa
súťažných podkladov čl. 19.3 časť A.1 Pokyny pre uchádzačov.

2.

Vo väzbe na časť A.1 Pokyny pre uchádzačov článok 29. súťažných podkladov si môže uchádzač pri
spracovaní ponuky určiť dokumenty, ktoré označí za dôverné. Podobne si určí spôsob a umiestnenie tohto
označenia, napr. každú stranu označí odtlačkom pečiatky, ručne, prípadne nálepkou so slovom „DÔVERNÉ
!“ alebo odčlenením súboru dokumentov do samostatného bloku, ktoré považuje za dôverné, napr. krycím
listom, pričom musí byť dodržané ustanovenie § 10 ods. 3 zák. č 211/2100 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám. V prípade, že uchádzač označí všetky dokumenty v ponuke za dôverné, prípadne označí
predložené dokumenty za obchodné tajomstvo, bude to verejný obstarávateľ akceptovať, okrem údajov
zverejňovaných podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 34 odsek 10 zákona stanovuje postup pre zmenu
subdodávateľov počas plnenia zmluvy s určením pravidla, že subdodávateľ ktorého sa týka návrh na
zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona, prostredníctvom zmluvných podmienok
uvedených v návrhu zmluvy v zmysle súťažných podkladov časť B.1 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky.
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PRÍLOHA Č. 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Názov zákazky:
MATERIÁLY NA APLIKÁCIU POSTREKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ
Obchodné meno alebo názov
uchádzača:

..................................................

Adresa sídla alebo miesto
podnikania uchádzača:

................................................

Názov a sídlo
Subdodávateľa
/IČO

Predmet subdodávky,
t.j. popis časti predmetu
zákazky realizovaných
subdodávateľom vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky,
ktorú má ako subdodávateľ
zabezpečiť

Názov:
Sídlo:
IČO :
Názov:
Sídlo:
IČO :

Podiel
subdodávky
z celkovej ceny
predmetu
zákazky ( v %)

Skúsenosti subdodávateľa
s podobným plnením dodávok
Názov resp. popis
predmetu
dodávok

Fin. objem
plnenia dodávky
vrátane DPH

X

X

...%

...%

Spolu :

... %

Požiadavky verejného obstarávateľa:
Za účelom jednoznačného a transparentného posúdenia zabezpečenia kompletného predmetu zákazky uchádzač
v zozname subdodávateľov uvedie dodávateľa uchádzača napr. ktorý je výrobcom asfaltovej emulzie alebo
výrobcom kameniva a ďalšie.
V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi prílohu č. 2 predloží tiež, ale v stĺpci Podiel subdodávky
uvedie hodnotu 0,00 %.

Podpis : ...............................................................................................
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)
Dátum: .........................
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A.4 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, je najnižšia cena vrátane DPH za dodanie predmetu zákazky,
vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v euro.

2.

Prvotné poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien za dodanie
predmetu zákazky, vyjadrených v euro vrátane DPH vrátane dodania do sídiel stredísk údržby ciest
verejného obstarávateľa, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.

3.

V prípade rovnakých celkových ponúkaných cien úspešný bude uchádzač, ktorý zabezpečí dodávky
predmetu zákazky v kratšej lehote, ponúknutej uchádzačom v návrhu kúpnej zmluvy.

4.

Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky stanoveného
verejných obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, podľa prílohy č.1 –
Návrh na plnenie kritéria tejto časti súťažných podkladov. Na otváraní ponúk verejný obstarávateľ za účasti
uchádzačov zverejní podľa tohto dokumentu obchodné meno, adresu alebo sídlo a uchádzačom uvedený
návrh na plnenie kritéria.

5.

Po určení poradia na základe predložených ponúk v listinnej forme, verejný obstarávateľ vyzve
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na
predloženie nových jednotkových cien bez DPH za 1 tonu predmetu zákazky v elektronickej aukcii.

6.

Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové jednotkové ceny bez DPH predmetu
zákazky, upravené smerom nadol, až do ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie
bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky v euro bez
DPH automatizovaným vyhodnotením.

7.

Podrobné ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti A.5
Podklady k elektronickej aukcii.
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PRÍLOHA Č. 3

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
na vyhodnotenie ponúk verejnej súťaže:
„MATERIÁLY NA APLIKÁCIU POSTREKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ„

Obchodné meno alebo názov
uchádzača:

..................................................

Adresa sídla alebo miesto
podnikania uchádzača:

................................................

P.Č. KRITÉRIUM

1.

NÁVRH UCHÁDZAČA
(V €)

Cena za dodanie predmetu
zákazky vrátane DPH

(vyplní uchádzač)

Požiadavky verejného obstarávateľa:
Uchádzač vyplní „Návrh na plnenie kritéria“ v príslušnej uvedenej jednotke číselnou hodnotou, nie odkazom na
údaje uvedené v ponuke. V návrhu na plnenie kritérií sa nesmie vyskytovať „0“ alebo záporné číslo! Uchádzač
uvedie navrhovanú cenu celkom vrátane DPH, ktorá musí byť zhodná s cenou uvedenou v návrhu kúpnej zmluvy.
Ak ponuku predkladá skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi
spoločne, v záhlaví návrhu na plnenie kritéria musí byť uvedené označenie „SKUPINA“ a v ďalšom riadku pod
týmto označením musia byť uvedené obchodné mená, adresy sídiel alebo miest podnikania všetkých členov tejto
skupiny.

Podpis : .....................................................................................................
( osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača)

Dátum : ..........................
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A.5 PODKLADY K ELEKTRONICKEJ AUKCII

Predmet elektronickej aukcie: Materiály na aplikáciu postrekových technológií

1.
2.

Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú
určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a požiadavky obstarávateľa, na predloženie nových 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) a to najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.

3.

Predmetom e-aukcie bude najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH. Jediným kritériom pre
vyhodnotenie ponúk prostredníctvom e-aukcie je najnižia cena za predmet zákazky vrátane DPH, podkritériá
budú tvoriť položky predmetu zákazky.
V priebehu e-aukcie budú uchádzačom sprístupnené nasledujúce informácie:

4.


Príslušné informácie týkajúce sa individuálneho napojenia k používanému elektronickému zariadeniu,



Dátum a čas začatia e-aukcie,



Spôsob skončenia e-aukcie.

5. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu e-aukcie:
Pravidlá pre priebeh e-aukcie a ďalšie dôležité informácie pre ucádzača je možné získať na internetovej
stránke http://www.evo.gov.sk/PokynEVO.html - Príručka Uchádzača k e-Aukciám v EVO.
Kontaktná osoba a jej e-mailová adresa za vyhlasovateľa a administrátora e-aukcie je Ing. Peter Kočisko
adresa e-mail: kocisko.peter@sucpsk.sk.
Uchádzači sa e-aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej
ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú
adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej budú
uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu.
V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom upravovať
ceny smerom dole. Elektronická aukcia bude otvorená jednokolová. Elektronická aukcia skončí uplynutím
stanoveného dátumu a času. Uchádzači budú mať možnosť upravovať výšku jednotkovej ceny smerom
nadol.
Počas aukcie je potrebné sa riadiť serverovým časom zobrazenom v aukčnom prostredí. Výsledkom
elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej jednotkovej ceny v euro
bez DPH automatizovaným vyhodnotením.
V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. plošného výpadku siete internet,
alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne
plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch
takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.
6. Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia:
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie sú uvedené na internetovej stránke
www.evo.gov.sk.
Technické predpoklady na používanie systému EVO a podmienky potrebného
technického vybavenia:
 Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP)
 Pripojenie na internet
 Internetový prehliadač MS Internet Explorer ver.6.x (záujemca/uchádzač môže aj MozillaFirefox ver.1.5),
Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so
serverom
 Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver.1.4 intergovanú s internetovým prehliadačom (Kontrola a
stiahnutie).
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7. Dôležité upozornenie:
Zúčastneným uchádzačom odporúčame podrobne si preštudovať pravidlá e-aukcie uvedené na stránke
www.evo.gov.sk a skontrolovať si pred začiatkom e-aukcie, či ich technické zariadenia a pripojenia spĺňajú
požadované technické podmienky.
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B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Návrh kúpnej zmluvy na predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ vypracovať v súlade so súťažnými
podkladmi.
V nižšie uvedených článkoch kúpnej zmluvy sú uvedené požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa
(kupujúci), ktoré uchádzač (predávajúci) doplní o svoje identifikačné údaje. Uchádzač môže rozšíriť návrh kúpnej
zmluvy aj o iné časti prípadne jednotlivé články, ktoré nesmú obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení
verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie a vypracovanie návrhu zmluvy doplneného o identifikačné údaje
uchádzača vrátane všetkých požadovaných údajov v jednom vyhotovení v súlade so súťažnými podkladmi
a predložiť v samostatnej časti ponuky označenej slovom „OSTATNÉ“ bez uvedenia ceny za dodanie
predmetu zákazky. Po ukončení procesu verejného obstarávania, postupu elektronickej aukcie a po doručení
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk doručí úspešný uchádzač zmluvu s uvedením upravenej ceny na
základe výsledku elektronickej aukcie a predloží v šiestich vyhotoveniach na podpis verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy môže požiadať resp. požiada v oznámení o výsledku vyhodnotenia
ponúk úspešného uchádzača o predloženie zmluvy a poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie
zmluvy v súlade s § 45 ods. 9 zákona predložením prípadných súvisiacich dokumentov o splnení požadovaných
kvalitatívnych parametrov dodania predmetu zákazky v súlade s technickými normami a predpismi vo vzťahu k
technologickým požiadavkam verejného obstarávateľa.
KÚPNA ZMLUVA
číslo kupujúceho: 08-1000/02VS/2014
číslo predávajúceho: ………………………………
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a na základe zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej “zmluva“)

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci

Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „SÚC PSK“)
Sídlo
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán
Ing. Vladimír Kozák, riaditeľ SÚC PSK
IČO
37936859
DIČ
2021775294
Telefón
+421 517563700
Fax
+421 517563711
Bankové spojenie
Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu
8827370110/5600
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných:
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekono
miku SÚC PSK
Ing. Peter Kočiško, vedúci odboru spoločných činností SÚC PSK
- obchodných:
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
- technických:
Ing. Miroslav Milý, vedúci odboru prevádzky SÚC PSK
Ing. Peter Krivka, riaditeľ SÚC PSK oblasť Bardejov
Ing. Vasil Guzan, riaditeľ SÚC PSK oblasť Humenné
Ing. Marián Barilla, riaditeľ SÚC PSK oblasť Poprad
Ing. Jaroslav Humeník, riaditeľ SÚC PSK oblasť Prešov
Ing. Michal Drobňák, riaditeľ SÚC PSK oblasť Stará Ľubovňa
Ing. Milan Cocuľa, riaditeľ SÚC PSK oblasť Svidník
Ing. Michal Švábik, riaditeľ SÚC PSK oblasť Vranov nad Topľou
Právna forma
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003
(ďalej „kupujúci“)
a
Predávajúci
Sídlo
Súťažné podklady
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Štatutárny orgán
IČO
DIČ
DRČ
Telefón
Fax
Bankové spojenie
Číslo účtu
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných
................................................................................
- obchodných
................................................................................
- technických
................................................................................
Právna forma
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....
(ďalej „predávajúci“)

II. PREDMET ZMLUVY
2.1

V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a na základe výsledku verejného obstarávania predmetom zmluvy
je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní materiálov na aplikáciu postrekových
technológií, t.j. katiónaktívnej asfaltovej emulzie rýchloštiepnej s obsahom minimálne 60 % asfaltu
a príslušného kameniva frakcie 4-8 mm a frakcie 2-5 mm na použitie v zmesi s asfaltovou katiónaktívnou
emulziou, na opravy asfaltobetónových krytov vozoviek komunikácií (ďalej aj ako „predmet kúpy“) vrátane
dopravy tovarov do jednotlivých stredísk kupujúceho podľa nižšie uvedených požadovaných množstiev:

Por.
čís.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkom:

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

Sídlo
strediska údržby ciest

MJ

Stredisko živičné hospodárstvo
Zborov, oblasť Bardejov
Stredisko Mierová 5,
Oblasť Humenné
Stredisko Stakčín,
Oblasť Humenné
Stredisko Medzilaborce,
Oblasť Humenné
Stredisko Levoča,
Oblasť Poprad
Stredisko Záborské,
Oblasť Prešov
Stredisko Levočská 25,
Oblasť Stará Ľubovňa
Stredisko živičné hospodárstvo
Šemetkovce, oblasť Svidník
Stredisko Čemernianska 1031,
Oblasť Vranov nad Topľou

Požadované množstvo
podľa druhu tovaru
Katiónaktívna
Kamenivo
asfaltová emulzia
frakcie 4-8 mm

Kamenivo
frakcie 2-5 mm

T

240

240

1 440

T

90

90

540

T

90

90

540

T

90

90

540

T

300

300

1 800

T

360

360

2 160

T

180

180

1 080

T

180

180

1 080

T

150

150

900

T

1 680

1 680

10 080

Predmetom tejto zmluvy je zároveň bezplatné zabezpečenie preškolenia zamestnancov kupujúceho na
činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy, t.j. aplikácia zmesi emulzie a kameniva pri oprave výtlkov
a správna manipulácia s materiálmi na prípravu zmesi.
Kupujúci si vyhradzuje právo upraviť potrebu množstva kameniva na základe skutočnej potreby, pri
dodržaní odsledovaného pomeru jednotlivých komodít pre prípravu zmesi, max. odpovedajúce vyššie
uvedenému množstvu emulzie pri dodržaní jednotkových cien podľa článku III. bod 1. zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu tejto zmluvy v súlade
s podmienkami stanovenými verejnou súťažou vyhlásenou kupujúcim na dodanie predmetu zmluvy a
realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Kupujúci si vyhradzuje právo v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu
plnenia zmuvy a/alebo lehotu ukončenia zmluvy.
Pri prvej dodávke v každom roku počas trvania zmluvy je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu
protokoly z kontrolných skúšok zmesí – obsah asfaltu, čiara zrnitosti kameniva a priľnavosť kameniva
s asfaltovým spojivom z aktuálne dodávanej šarže.
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2.7

Predávajúci je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať všetky ustanovenia zák. č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len
ako „ zákon o verejnom obstarávaní“) súvisiacich predovšetkým s uplatňovaním subdodávateľov. Čestné
vyhlásenie a zoznam subdodávateľov – podiel zákazky, doklady preukazujúce splnenie podmienok § 26
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľa uchováva v prípade zmeny predávajúci, na
vyžiadanie kupujúceho za účelom overenia splnenia podmienok určených zákonom ich predloží do troch
pracovných dní v origináloch resp. v overených kópiách dokumentov. Zistený nesúlad bude kupujúci
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút a
sankcií.

III. CENA PREDMETU ZMLUVY
3.1

Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje nasledovnú cenu stanovenú
v eurách za jednotkovú cenu tovaru a cenu celkom:
Názov a druh
tovaru
Asfaltová
katiónaktívna
emulzia
Kamenivo
frakcie 2-5 mm
Kamenivo
frakcie 4-8 mm

Množstvo
tovaru
celkom

MJ

1 680

T

10 080

T

1 680

T

Jednotková
cena/
1 tona
bez DPH
(v €/t)

Cena celkom
bez DPH
(v €)

DPH
vo výške 20%
(v €)

Cena celkom
vrátane DPH
(v €)

Cena celkom s DPH za predmet zmluvy:
Cena celkom vrátane DPH slovom: ………………………………………………eur 00/100
3.2 Jednotková cena bez DPH je cena zahŕňajúca náklady na naloženie predmetu kúpy, dopravné náklady
a všetky ostatné súvisiace náklady predávajúceho na dodanie predmetu zmluvy.
3.3 Jednotková cena je pevná, nemenná a platná počas celej doby trvania zmluvy podľa článku 4.1. tejto zmluvy
len v prípade, ak nenastane okolnosť podľa druhej vety. Zmluvné strany sa s ohľadom na vývoj cien
porovnateľných tovarov na relevantnom trhu dohodli určovať cenu tovaru pre každé opakované plnenie za
obdobie šiestich mesiacov porovnaním cien v prieskume trhu v súlade s ustanovením § 10b zákona
o verejnom obstarávaní.
3.4 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú rokovať o zmene ceny, ktorá je možná iba v prípade, ak táto by mala byť
spôsobená nezávisle od ich vôle, t.j. zmeny colných a daňových predpisov v zmysle novelizácie zákona
o cenách. Predávajúci je povinný uvedené skutočnosti kupujúcemu preukázať a zdokladovať dôveryhodným
spôsobom.
3.5 Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len na základe
rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
IV. TERMÍN PLNENIA ZMLUVY A DODACIE PODMIENKY
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2016, t.j. 30 mesiacov s možnosťou jej predĺženia po
vzájomnej dohode zmluvných strán, maximálne do výšky vyčerpania zmluvného objemu zmluvy.
4.2 Predávajúci bude dodávať tovar kupujúcemu od účinnosti zmluvy do 31.10.2016 na jednotlivé strediská
údržby ciest v pracovnom čase kupujúceho od 7,00 hod. do 15,00 hod. počas mesiacov apríl až
november kalendárneho roka na základe písomných objednávok.
4.3 Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje:
a) Požadované množstvo emulzie, odpovedajúce množstvo kameniva a frakciu kameniva,
b) požadovaný termín dodania,
c) miesto dodania, t.j. názov strediska podľa článku 2.1 zmluvy.
Objednávka bude vystavená centrálne a zaslaná faxom/e-mailom riadiacou zložkou kupujúceho,
potvrdená predávajúcim obratom faxom/e-mailom. V prípade, že predávajúci nereaguje faxom ani iným
spôsobom na objednávku kupujúceho, považuje sa objednávka za potvrdenú.
4.4 Kupujúci si vyhradzuje právo v mimoriadnych prípadoch vystaviť objednávku samostatne iba na jeden druh
materiálu, na asfaltovú emulziu resp. kamenivo.
4.1
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4.5

4.6
4.7
4.8

4.9

Dodanie jednotlivých druhov tovarov podľa písomnej objednávky predávajúci uskutoční do ........
kalendárnych dní (počet kalendárnych dní uvedie uchádzač, max. však päť kalendárnych dní) od
faxového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Kupujúci bude považovať vydodanie objednávky za
splnené, ak budú dodané materiály v požadovanom množstve a kvalite podľa objednávky.
Podkladom pre fakturáciu budú vystavené a potvrdené dodacie listy o dodaní asfaltovej emulzie
a kameniva.
Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas na dohodnutom mieste plnenia
a kupujúci je povinný tento predmet kúpy prevziať a poskytnúť potrebnú súčinnosť.
Kvalita a komplexnosť dodávok predmetu kúpy bude zo strany kupujúceho overovaná a potvrdená
podpísaním dodacieho listu pri preberaní predmetu kúpy oprávnenou osobou kupujúceho pre potreby
plnenia tejto zmluvy, odborným referentom materiálovým príslušnej oblasti resp. vedúcim stredisk údržby
ciest v mieste dodania predmetu kúpy, t.j. v mieste umiestnenia zásobníka emulzie a skládky kameniva.
Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu priebežne odborné rady technického alebo obchodného
charakteru.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNĚ POKUTY

5.1 Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu za dodanie predmetu zmluvy.
5.2 Cena za tovar bude uhradená na základe faktúr, ktoré budú vyhotovené po uskutočnení jednotlivých
dodávok predmetu kúpy. Podkladom pre fakturáciu budú dodacie listy resp. prepravné listy vystavené
predávajúcim, potvrdené zástupcom kupujúceho o prevzatí skutočného množstva a druhu tovaru
s uvedením strediska kupujúceho. Predávajúci zabezpečí, aby súčasťou faktúry bola fotokópia príslušnej
objednávky kupujúceho.
5.3 Právo na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu úplným a včasným
splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite.
5.4 Po prevzatí tovaru v rozsahu jednotlivých objednávok oprávnenými osobami kupujúceho v termíne
uvedenom v objednávke, predloží predávajúci daňový doklad – faktúru na skutočne dodané množstvo
predmetu zmluvy. Miesto doručenia faktúry je sídlo oblasti kupujúceho.
5.5 Faktúra bude obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov ako aj podklady v zmysle bodu 5.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu, resp. podľa bodu 5.2 kupujúci je povinný vrátiť ju predávajúcemu na
doplnenie alebo prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia
opravenej faktúry kupujúcemu.
5.6 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne kupujúceho.
5.7 V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť cenu za predmet zmluvy je predávajúci oprávnený
vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5.8 V prípade omeškania predávajúceho s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa
bodu 4.2 tejto zmluvy, vyfakturuje kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny
nedodaného predmetu zmluvy, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania predmetu zmuvy.
5.9 V prípade, ak predávajúci nedodrží akúkoľvek výzvu kupujúceho v zmysle ustanovenia bodu 2.7 tejto
zmluvy, je kupujúci oprávnený vyfakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 500 € za každé
nesplnenie, na ktoré bol kupujúcim v zmysle bodu 2.7 tejto zmluvy vyzvaný.
5.10 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s
uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
5.11 Vlastnícke právo k novému obchodnému tovaru nadobudne kupujúci jeho prevzatím a splnením úhrady
dohodnutej ceny.
5.12 Ak predávajúci neodstráni oprávnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia
záručných podmienok v určenom termíne, môže si kupujúci uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie
nedostatkov v sume 100,00 € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za každý
nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady.
5.13 V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30
dní od doručenia vyúčtovania.
5.14 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením
povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
5.15 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto dohody nezbavuje predávajúceho povinnosti predmetnú činnosť
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA A KVALITATÍVNE PODMIENKY
6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodržať zrnitosť a frakciu jednotlivých druhov tovarov a zabezpečiť teplotu tovaru
pri jednotlivých dodávkach tak, aby s ohľadom na jeho ochladzovanie počas prevozu na miesta určenia boli
dodržané najnižšie teploty stanovené pri rozprestieraní podľa platných technických noriem, najmä STN EN
Súťažné podklady
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13808 Asfalty a asfaltové spojivá a STN EN 13043 Kamenivo do bitumenových zmesí a na nátery ciest,
letísk a iných dopravných plôch.
6.2 Predávajúci zodpovedá za fyzikálno-mechanické vlastnosti dodaného tovaru podľa platných technických
noriem, najmä noriem STN EN 13808 a STN EN 13043, počas záručnej doby v trvaní ..... mesiacov odo dňa
dodania. (doplní uchádzač minimálne 24 mesiacov) odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Záručná
doba začína plynúť v okamihu, kedy kupujúci prevzal predmet zmluvy.
6.3 Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne vlastnosti a technické parametre predmetu plnenia zmluvy
podľa zákonov, vyhlášok, nariadení a technických noriem platných v Slovenskej republike.
6.4 Kupujúci si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zmluvy vykonávať skúšky u autorizovanej skúšobne
na určenie vlastností materiálov podľa platných technických noriem, najmä priľnavosti deklarovanej
asfaltovej emulzie a kameniva podľa STN EN 13 614. Po zistení nevyhovujúceho výsledku je kupujúci
oprávnený odstúpiť od zmluvy.
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality tovaru v súlade s platnými technickými
normami, najmä noriem STN EN 13808 Podklady pre špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií počas
trvania záručnej doby a v zmysle Katalógového listu emulzií a zálievok KLEaZ 1/2012 MDVRR SR, na
výrobu emulzií na tryskovú metódu sa použije asfalt 70/100 podľa STN EN 12591 a to pre všetky triedy
dopravného zaťaženia v zmysle STN 73 6114 /Katalógové listy emulzií a zálievok 1/2007/ a STN EN 13043
Kamenivo do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch a KLK 1/2012 MDVRR
SR ako aj zisteného rozdielu množstva tovaru podľa bodu 4.2. a 6.4 zmluvy, po uplatnení oprávnenej
reklamácie, predávajúci zrealizuje neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite a množstve na svoje
náklady.
6.6 Prípadné zjavné nedostatky zistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu kúpy budú kupujúcim neodkladne
písomne reklamované najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich zistenia.
6.7 Náklady spojené s odberom a analýzou takéhoto preverovania hradia obe strany samostatne. Pri
oprávnenej reklamácii kvality dodaného tovaru náklady spojené s odberom a analýzou u kupujúceho uhradí
predávajúci. Pri neoprávnenej reklamácii kvality dodaného tovaru náklady spojené s odberom u
predávajúceho uhradí kupujúci.
6.8 Kupujúci má právo preverovať hmotnosť dodaného tovaru, a to na kupujúcim určenom mieste. V prípade
zistenia rozdielov medzi hmotnosťou uvedenou v dodacom liste a hmotnosťou zistenou kupujúcim je
kupujúci povinný spísať reklamačnú zápisnicu.
6.9 Reklamáciu predmetu kúpy je nutné uplatniť výhradne formou písomného protokolu o reklamácii
u predávajúceho.
6.10
Ostatné záručné a pozáručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6.11
Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté kupujúcemu v dôsledku nesplnenia zmluvných
podmienok.
VII. SPÔSOB ZÁNIKU ZMLUVY
7.1

7.2

7.3

Zmluva zaniká :
a) splnením, t.j. vecným vyčerpaním zmluvného objemu,
b) uplynutím doby viazanosti zmluvy,
c) dohodou,
d) písomnou výpoveďou v prípade podstatného porušenia zmluvy, výpovedná lehota je 1 mesiac, pričom
začína plynúť dňom, ktorým bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
e) z dôvodu neschopnosti predávajúceho dodať plnenie predmetu zmluvy za cenu podľa bodu 3.3 tejto
zmluvy resp. ak predávajúci nebude rešpektovať ustanovenie bodu 3.3 zmluvy,
f) z dôvodu zistení podľa bodu 6.4 tejto zmluvy,
g) okamžitým odstúpením od zmluvy.
V prípade podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona o verejnom obstarávaní, že po uzatvorení zmluvy
nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je
možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, uplynie viazanosť
zmluvy najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady respektíve za podmienok uvedených v
právoplatnom rozhodnutí rady.
Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :
a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy,
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
b) počas trvania zmluvy predávajúci prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného
a ekonomického postavenia alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 26 až § 28
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
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c) predávajúci nie je schopný plniť dohodnutý záväzok. Za stratu schopnosti predávajúceho plniť
dohodnutý záväzok sa považuje:
 nespôsobilosť predávajúci aj napriek písomnej výzve dodať tovar dohodnutým spôsobom (po stránke
kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
 postup alebo priebežný výsledok dodávania tovaru predávajúcim, ktorý vedie preukázateľne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
 nedodržanie vlastností materiálov podľa platných technických noriem v zmysle bodu 6.4 tejto zmlulvy,
d) vadné plnenie predávajúcim, na ktoré bol kupujúcim v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré
predávajúci napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu
kupujúci poskytol.
7.4 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, a to
z účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením
zo zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci je povinný bezodkladne nahlásiť kupujúcemu všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
8.2 Všetky písomností, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými stranami
zabezpečované listami doručenými doporučene poštou na adresy uvedené v čl. I tejto zmluvy. Písomnosť
sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí
pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej
vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
8.3 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými
predpismi Slovenskej republiky.
8.4 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a
podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov po
splnení platných zákonných povinností. Číslovanie dodatkov zabezpečí kupujúci.
8.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje
práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
8.6 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou
nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru
dohody.
8.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť
nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
8.8 Predávajúci vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto dohody a
súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb,
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).
Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto dohody, nie je predmetom obchodného tajomstva,
ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
8.9 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 4 rovnopisy a predávajúci obdrží 2
rovnopisy.
8.10 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a
potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za
inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
8.1

Predávajúci:

Kupujúci:

V ……………….. dňa: ………….

V Prešove, dňa: ………………………….

..........................................
(meno, funkcia, pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača)

................................................................
Ing. Vladimír Kozák
riaditeľ SÚC PSK

Súťažné podklady

Prešov * Január 2014

VEREJNÁ SÚŤAŽ : Materiály na aplikáciu postrekových technológií

SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Jesenná 14, 080 05 Prešov

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

PREDMET ZÁKAZKY: MATERIÁLY NA APLIKÁCIU POSTREKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

V Prešove, dňa 20.1.2014

Obsah súťažných podkladov časť B.2 Opis predmetu zákazky s uvedením popisu a definovania predmetu
zákazky a jeho technickej špecifikácie vrátane požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky
potvrdzuje:

Ing. Miroslav Milý, v.r.
vedúci odboru prevádzky SÚC PSK
Súťažné podklady
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B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. PREDMET ZÁKAZKY
1.1 Predmetom zákazky sú materiály na aplikáciu postrekových technológií, t.j. dodanie asfaltovej katiónaktívnej
emulzie a kameniva, spĺňajúce podmienky vzájomnej priľnavosti v zmysle nižšie uvedených špecifikácií, na
aplikáciu v zmesi na použitie pri údržbe povrchov vozoviek postrekovými technológiami, vrátane dopravy
materiálov na miest určenia.
1.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický
kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) : 44113700-2, 14212000-0

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Asfaltová katiónaktívna emulzia rýchloštiepna s minimálnym obsahom asfaltu 60 % Predávajúci zodpovedá
za fyzikálno-mechanické vlastnosti dodaného tovaru podľa platných STN, najmä STN EN 13808 Asfalty
a asfaltové spojivá. Podklady pre špecifikáciu katiónaktívnych asfaltových emulzií počas trvania záručnej
doby a v zmysle Katalógového listu emulzií a zálievok KLEaZ 1/2012 MDVRR SR.
Na výrobu emulzií na tryskovú metódu sa použije asfalt 70/100 podľa STN EN 12591 a to pre všetky triedy
dopravného zaťaženia v zmysle STN 73 6114 / Katalógové listy emulzií a zálievok 1/2007 /.
2.2 Kamenivo na aplikáciu v zmesi s asfaltovou katiónaktívnou emulziou frakcie 2-5 mm a frakcie 4-8 mm prané
musí zodpovedať príslušnej STN EN 13043 Kamenivo do bitumenových zmesí a na nátery ciest, letísk
a iných dopravných plôch a KLK 1/2012 MDVRR SR. Predávajúci je povinný dodržať zrnitosť jednotlivých
druhov tovarov a zodpovedá za fyzikálno-mechanické vlastnosti dodaného tovaru počas trvania záručnej
doby.
2.3

Príslušné doklady predložené pre emulziu a kamenivo v zmysle bodu 3.2 časti A.2 súťažných podkladov
musia preukázať, že materiály vyhovujú minimálne požadovanej špecifikácii technických požiadaviek pre
stavebné materiály nasledovne:
2.3.1

Kamenivo STN EN 13043
Požiadavky na hrubé kamenivo :
článok
text
normy
4.1.3.
4.1.4.
4.1.7.

4.2.3.

Súťažné podklady

Trieda zrnitosti
Obsah jemných zŕn
Percentuálny podiel
drvených, alebo
lámaných plôch v
hrubom kamenive
Odolnosť hrubého
kameniva proti
vyhladzovaniu

Frakcia
2/5
Gc
90/10

Frakcia
4/8
Gc
90/15

f1

f1

C 100/0

NPD

PSV 56

PSV 55

WA 24
1

4.2.7.2.

Nasiakavosť

4.2.2.

NPD
G 25/15

G 20/15

4.1.3.1

Odolnosť proti drveniu
Medzné hodnoty a
tolerancie pre zrnitosť
hrubého kameniva
sity veľkosti

WA 24
1
LA 20

4.1.6.

Tvar zŕn kameniva

NPD

Sl 20
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2.3.2 Asfaltové emulzie STN EN 13808
Obsah asfaltu :
Trieda 6
Hodnota štiepateľnosti
Trieda 4
°
Doba výtoku pri 40 C, otvor 2 mm :
Trieda 4
Zbytok na site 0,5 mm:
Trieda 4
Priľnavosť :
Trieda 2
2.4 Miestom dodania predmetu zákazky sú strediská údržby ciest verejného obstarávateľa uvedené v bode
3. tejto časti súťažných podkladov.
2.5 Dodanie jednotlivých druhov tovarov bude podľa písomnej objednávky, na základe ktorej uchádzač
uskutoční ich dodanie maximálne päť kalendárnych dní od jej objednávky a faxového potvrdenia
(navrhovaný počet kalendárnych dní uvedie uchádzač v návrhu kúpnej zmluvy). Rozsah požadovaného
množstva uvedenom v jednej objednávke bude spravidla 7 ton asfaltovej emulzie a 24 ton kameniva.
2.6 Požiadavkou verejného obstarávateľa je súčasne zabezpečiť bezplatné preškolenie zamestnancov
verejného obstarávateľa na činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky, t.j. aplikácia zmesi emulzie
a kameniva a správna manipulácia s materiálmi na prípravu zmesi pri oprave výtlkov.
3. DRUH A POŽADOVANÉ MNOŽSTVO PREDMETU ZÁKAZKY PODĽA STREDÍSK ÚDRŹBY CIEST

3.1 URČENIE PREDMETU ZÁKAZKY PODĽA POŽADOVANÝCH DRUHOV
Predmet zákazky podľa druhu tovaru
Por.
čís.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sídlo
strediska údržby ciest

MJ

Stredisko živičné hospodárstvo
Zborov, oblasť Bardejov
Stredisko Mierová 5
Oblasť Humenné
Stredisko Stakčín
Oblasť Humenné
Stredisko Medzilaborce
Oblasť Humenné
Stredisko Levoča
Oblasť Poprad
Stredisko Záborské
Oblasť Prešov
Stredisko Levočská 25
Oblasť Stará Ľubovňa
Stredisko živičné hospodárstvo
Šemetkovce, oblasť Svidník
Stredisko Čemernianska 1031
Oblasť Vranov nad Topľou

Celkom:

z toho kamenivo:
Asfaltová
emulzia

T

240

T

90

T

90

T

90

T

300

T

360

T

180

T

180

T

150
1 680

T

Kamenivo
celkom

frakcia 2-5
mm

frakcia
4-8 mm

1 680

1 440

240

630

540

90

630

540

90

630

540

90

2 100

1 800

300

2 520

2 160

360

1 260

1 080

180

1 260

1 080

180

1 050

900

150

11 760

10 080

1680

3.2 URČENIE PREDMETU ZÁKAZKY PODĽA POŽIADAVKY NA KALENDÁRNE ROKY
ASFALTOVÁ EMULZIA
2014

2015

2016

Zmluvné
množstvo

Bardejov, Zborov

80,00

80,00

80,00

240,00

Humenné

30,00

30,00

30,00

90,00

Humenné, Stakčín

30,00

30,00

30,00

90,00

Stredisko údržby ciest

MJ

Humenné, Medzilaborce

30,00

30,00

30,00

90,00

Poprad, stredisko Levoča

100,00

100,00

100,00

300,00

Prešov, Záborské

tona

120,00

120,00

120,00

360,00

Stará Ľubovňa

60,00

60,00

60,00

180,00

Svidník, Šemetkovce

60,00

60,00

60,00

180,00

Vranov nad Topľou

50,00

50,00

50,00

150,00

Súťažné podklady
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SPOLU :

560,00

560,00

560,00

1 680,00

2014

2015

2016

Zmluvné
množstvo

Bardejov, Zborov

560

560

560

1 680

Humenné

210

210

210

630

Humenné, Stakčín

210

210

210

630

Humenné, Medzilaborce

210

210

210

630

700

700

700

2 100

840

840

840

2 520

Stará Ľubovňa

420

420

420

1 260

Svidník, Šemetkovce

420

420

420

1 260

Vranov nad Topľou

350

350

350

1 050

3 920

3 920

3 920

11 760

KAMENIVO frakcia 2-5 mm a frakcia 4-8 mm
Stredisko údržby ciest

MJ

Poprad, stredisko Levoča
Prešov, Záborské

SPOLU :

tona

4. SPÔSOB STANOVENIA CENY
4.1 Cena za kompletný predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v
znení zákona č. 196/2000 Z.z. a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. v znení neskorších predpisov.
4.2 Uchádzač stanoví jednotnú jednotkovú cenu za jednu tonu asfaltovej emulzie a jednu tonu kameniva, bez
rozdielu jednotkovej ceny podľa frakcie kameniva. Uchádzač stanoví jednotkové ceny bez DPH za jednu tonu
predmetu zákazky pre každý druh tovaru zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
4.3 Uchádzač pri stanovení jednotkových cien, v zmysle bodu 4.2, zahrnie do jednotkovej ceny dopravné náklady
na dodanie predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a nepredvídateľné
skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
4.5 Uchádzač uvedie v návrhu zmluvy cenu v členení podľa tabuľky v Článku III. Cena predmetu zmluvy, bod 1
návrhu kúpnej zmluvy a v návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č.1 – Návrh na plnenie
kritéria uvedie iba cenu celkom vrátane DPH za dodanie kompletného predmetu zákazky.
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