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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 
 

1       IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov organizácie:  Mestské kultúrne stredisko Sabinov 
Adresa organizácie:  Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 
IČO:  00149683  
DIČ:  SK 2020711308 
Internetová adresa organizácie (URL):  www.kulturnestredisko.sk 
Telefón: 051 4521 251 
Mobil:                                                   0905275990 
Kontaktná osoba pre predmet zákazky:  p. Zuzana Hudáčová 
e-mail: zuzana.hudacova@kulturnestredisko.sk 

2 PREDMET ZÁKAZKY  
 

2.1 Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 
zákazka na dodanie tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťaţných 
podkladoch.  

2.2 Názov predmetu zákazky:  
         Digitalizácia kina Torysa v Sabinove   
            

      Stručný opis predmetu zákazky: 
         Predmetom zákazky je dodanie digitalizácie audiovizuálneho technického zariadenia 

v existujúcom kine podľa štandardov DCI – projektor pre D-cinema (základná technológia 2D), 
server pre D-cinema a základné príslušenstvo (univerzálna vstupná jednotka) v špecifikácii podľa 
súťaţných podkladov.  

      
2.3 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného 

slovníka obstarávania (CPV/SSO), prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka 
Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):  
38652000-0 

           
          Predmet zákazky je podrobne vymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťaţných  
          podkladov. 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie Predmetu zákazky na časti. 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 

4.1 Uchádzačom sa neumoţňuje predloţiť variantné riešenie. 
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 dodania predmetu zákazky: Kino Torysa na adrese Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov.   
        
5.2  Termín dodania predmetu zákazky: jeden mesiac od účinnosti kúpnej zmluvy 
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6     ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Audiovizuálneho 
fondu, z úveru a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 
7       DRUH ZÁKAZKY 
7.1   Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj umiestnenie a montáţ tovaru na     
        mieste dodania.                                             
        Výsledok postupu zadávania zákazky: zadanie zákazky.  
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok/poţiadaviek na dodanie poţadovaného predmetu 

zákazky tvorí časť  súťaţných podkladov  B.1, B.2 a B.3 týchto súťaţných podkladov. 
 
 

8   LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

 

8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponúk, ktorá je stanovená verejným 
obstarávateľom do 31.08.2015.   

8.2 V prípade uplatnenia námietky proti postupu verejného obstarávateľa alebo v prípade 
vykonávania kontroly postupu zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní lehoty neplynú. To sa týka aj lehoty viazanosti ponúk. O skutočnosti, 
týkajúcej sa podanej námietky alebo vykonávanej kontroly, upovedomí kontrolovaný všetkých 
známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný obstarávateľ lehotu viazanosti 
ponúk primerane predĺţi a o predĺţení upovedomí záujemcov/uchádzačov. Uchádzači sú svojou 
ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom takto oznámenej, primerane predĺţenej 
lehoty viazanosti ponúk. 
 
 

Časť II 
KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 

 
 

9  KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM 
A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI 

 

9.1 Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným  
     obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý  
     zabezpečí trvalé zachytenie a úplnosť ich obsahu. 
 
9.2.Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi  verejným 

obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou poštou 
alebo e-mailom. Pri poskytnutí informácií elektronickou poštou, ktorými nemoţno trvalo zachytiť 
ich obsah tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií, sa tieto 
informácie doručia poštou aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie 
elektronickými prostriedkami, ale najneskôr do uplynutia lehôt určených verejným obstarávateľom 
vo výzve na predkladanie ponúk a v súťaţných podkladoch a lehôt vyplývajúcich z ustanovení 
zákona o verejnom obstarávaní. 

 
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemoţno trvalo 

zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne 
alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma, vedená v dokumentácií verejného 
obstarávateľa. 

 
 

10    VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV 
 
10.1 Lehota na prijímanie ţiadosti o súťaţné podklady je do 17.02.2015 do 14

00 
hod. 
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10.2 Ktorýkoľvek zo záujemcov môţe verejného obstarávateľa poţiadať o vysvetlenie súťaţných 
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) u kontaktnej osoby 
podľa bodu 1.  

10.3 Za včas doručenú ţiadosť záujemcu o vysvetlenie sa povaţuje ţiadosť o vysvetlenie doručená 
verejnému obstarávateľovi na adresu podľa bodu 1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťaţných podkladov najneskôr do 06.02.2015 do 14

00
 hod. 

10.4 Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve alebo v súťaţných podkladoch odošle verejný 
obstarávateľ všetkým záujemcom prostredníctvom pošty najneskôr do piatich pracovných dní 
odo dňa doručenia ţiadosti o vysvetlenie. 
 

 

11    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

        Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je moţná dňa 10. 02. 2014 v čase od 8,00 hod. do 
12,00 hod. 

 
Časť III  

PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY 
 

12 VYHOTOVENIE DOKLADOV 

12.1 Ponuka  musí byť spracovaná:  
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.  

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, poţadované v oznámení,  
   prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaţ a v týchto súťaţných podkladoch, musia   

          byť v ponuke predloţené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je  
          určené inak. 

12.3 Uchádzač predloţí ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „originál“ (písomná forma) 
a „kópia na CD/DVD“. Uchádzač berie na vedomie, ţe kópia predloţená v elektronickej 
podobe podľa predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí 
zmluvy s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do 
úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné 
údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov (predloţiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné 
údaje, atď.), inak platí, ţe súhlasí s ich zverejnením a sprístupnením a zodpovedá za prípadné 
porušenie zákona. 

12.4  Verejný obstarávateľ v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní informuje záujemcov, ţe o 
informáciách, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol a označil ako dôverné zachová 
mlčanlivosť. Týmto však nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, najmä 
o oznámení výsledku verejného obstarávania a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení.  

12.5 Podľa § 18a zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení ak uchádzač alebo 
záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloţí ich 
súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, 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. 

12.6 Uchádzač predloţením ponuky vyjadruje súhlas so súťaţými podmienkami a podmienkami         
         uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. 

 

13 JAZYK PONUKY 
 
13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v  
          slovenskom) jazyku.  
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13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predloţené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preloţené 
do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predloţených v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku. 

 
 

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

14.1 Uchádzačom navrhované zmluvné jednotkové ceny za dodanie poţadovaného predmetu 
zákazky, uvedené v ponuke  uchádzača, budú vyjadrené v eurách (€).  

14.2 Cena za dodanie predmetu zákazky 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 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

14.3 Uchádzač ku kaţdej oceňovanej poloţke podľa predloţeného poloţkovitého rozpočtu uvedie 
jednotkovú cenu v eurách. Navrhovaná celková zmluvná cena ako súčet všetkých poloţiek 
rozpočtu musí obsahovať cenu za celý poţadovaný predmet zákazky podľa prílohy č.1 
súťaţných podkladov. 

14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie 
v zloţení: 
14.4.1 navrhovaná celková cena bez DPH, 
14.4.2 suma DPH, 
14.4.3 navrhovaná celková cena vrátane DPH. 

14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, 
ţe nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke a v Návrhu na plnenie kritéria. 

 

15   ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY 

15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyţaduje.  

16   OBSAH PONUKY 
 
16.1  Časť ponuky s označením „Ostatné“ musí obsahovať tieto dokumenty: 
16.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, ţe ide o ponuku na 

Predmet zákazky podľa týchto súťaţných podkladov; 
16.1.2 obsah ponuky (index – poloţkový zoznam) s odkazom na očíslované strany; 
16.1.3 informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu súťaţného kola elektronickej aukcie:   
              meno a priezvisko osoby, jej emailovú adresu a mobilný telefonický kontakt; 
16.1.4 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej alebo technickej 
spôsobilosti uvedených v súťaţnýh podkladoch a výzve na predkladanie ponúk; 

16.1.5 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený príjímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za kaţdého člena skupiny; 

16.1.6 iné dokumenty, ktoré uchádzač povaţuje za účelné priloţiť do Dokladov ponuky; 
16.1.7  oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh Kúpnej zmluvy s prílohou č. 1 

Poloţkovitého rozpočet bez vyplnených údajov o ponúknutej cene, resp. cenách, 
16.1.8     kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči vyhotovenú podľa súťaţných podkladov. 
 
16.2  Časť ponuky s označením „Kritériá“ musí obsahovať tieto dokumenty: 
16.2.1  oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh Kúpnej zmluvy s prílohou č. 1 

Poloţkovitého rozpočet s vyplnenými údajmi o ponúkaných cenách. Návrh zmluvy bude   
obsahovať znenie obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, spracovaný v súlade 
s časťou B.3 súťaţných podkladov,  

16.2.2 oprávnenou osobou uchádzača podpísaný vyplnený dokument NÁVRH NA PLNENIE 
KRITÉRIA,  

16.2.3   kópiu časti ponuky na CD/DVD nosiči vyhotovenú podľa súťaţných podkladov. 

16.3 Poţiadavky na formu spracovania dokladov ponuky: 
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16.3.1  Dokumenty uvedené v bode 16.1 a 16.2 musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný kaţdým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

16.4 Verejný obstarávateľ poţaduje dodať kópiu ponuky na pamäťovom médiu  v súlade s §18 v 
časti písmeno d) výnosu č. 312/2010-132 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy (ďalej len “výnos”). „Štandardom pre všeobecné pouţitie formátov je  spracovanie a 
rozoznávanie textových častí obsahu ľubovoľného formátu súboru v tlačených fontoch ako 
textu, ak je to technicky uskutočniteľné,“ 

Pri vytváraní elektronických dokumentov, a to najmä pri digitalizácii z listinnej formy, je vo 
všetkých súboroch potrebné dodrţiavať čitateľnosť akéhokoľvek tlačeného textu (najmä pri 
ukladaní do formátu PDF). Nedodrţanie tejto poţiadavky zabraňuje ďalšiemu spracovávaniu 
(či uţ automatizovaným alebo manuálnym spôsobom), vyhľadávaniu v texte alebo čítaniu 
textu zrakovo postihnutými, čo je v rozpore s princípmi informatizácie spoločnosti. 
Uloţené skenované dokumenty nesmú mať podobu obrázkov, majú byť preto upravené 
príslušným softvérom na rozoznávanie písmen. Tieto poţiadavky sa netýkajú obrázkov, lôg, 
symbolov ani rukou písaného textu, ktoré môţu mať podobu obrázkov a môţu byť beţným 
spôsobom vloţené do ostatného textu.  

 
 

17  NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY 
 
17.1  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predloţením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťaţných podkladov a predloţené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 Časti A.1 
Pokyny pre uchádzačov týchto súťaţných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk 
a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto 
súťaţných podkladov, resp. predĺţenej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 Časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačov týchto súťaţných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného 
obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaţe. 

 

Časť IV.  
PREDKLADANIE PONUKY 

 

18     PREDLOŢENIE DOKLADOV PONUKY 

18.1 Kaţdý uchádzač môţe vo verejnej súťaţi predloţiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôţe byť 
v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

18.2 Uchádzač predloţí ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo prostredníctvom 
poštovej, resp. inej doručovacej zásielky na adresu a v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 20. V prípade, ak uchádzač predloţí ponuku prostredníctvom poštovej, resp. inej 
doručovacej  zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

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

18.4 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne 
oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné".  

 
 

19 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

19.1 Uchádzač vloţí obe časti ponuky – časť „Ostatné“ aj časť „Kritériá“ do samostatnej 
nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti 
neţiaducemu otvoreniu a označený poţadovanými údajmi. 

19.2 Na vonkajšom obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

19.2.1 označenie verejného obstarávateľa a adresa miesta predkladania ponúk, 
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19.2.2 názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto 
podnikania); v prípade skupiny dodávateľovi názov alebo obchodné meno a adresa 
(sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov, 

19.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“, 
19.2.4 označenie heslom súťaţe „Digitalizácia kina Torysa v Sabinove“.  

 

20    MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  

20.1 Pomuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 
Názov:Mestské kultúrne stredisko  Sabinov  
Obec (mesto): Sabinov    PSČ: 083 01  
Ulica: Janka Borodáča 18 

20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.02.2015 o 14:00 hod.  
20.3 Ponuka uchádzača predloţená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 20.2  
          sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

21    DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

21.1 Uchádzač môţe predloţené doklady/ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do  
        uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2.  
21.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie dokladov/ponuky je moţné vykonať odvolaním pôvodnej 

ponuky  na základe písomnej ţiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej 
zásielky na adresu podľa bodu  20.1. spôsobom, určeným týmito súťaţnými podkladmi 
a zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení pre predloţenie ponuky.  

 

Časť V. 
OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK 

 

22    OTVÁRANIE PONÚK 

22.1 Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční v kancelárii riaditeľa na adrese:  
Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov dňa 17.02.2015 o 14,15 hod. 

22.2 Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ bude neverejné.  
22.3 Otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" vykoná verejný obstarávateľ na mieste a v 

čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené. Oznámenie bude zaslané minimálne 5 pracovných dní pred dňom otvárania časti 
„Kritériá“. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" je v zmysle § 43 ods. 3 Zákona o 
verejnom obstarávaní neverejné, údaje komisia nezverejňuje a zápisnica sa neodosiela. 

 
23 KOMISIA 
 
23.1. Verejný obstarávateľ zriadi najmenej trojčlennú komisiu, ktorá začne svoju činnosť otváraním 

ponúk v zmysle bodu 22 súťaţných podkladov. 
 

24 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV A HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK  
           ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

24.1. Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky: 
 
Podmienky osobného postavenia  uvedené v § 26 zákona o verejnom obstarávaní:  
 
I. Verejného obstarávania sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 
a)   nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 

čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin zaloţenia, zosnovania a podporovania 
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zločineckej skupiny alebo za trestný čin zaloţenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 
skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

b)   nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný 
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c)  nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné 
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e)    nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f)   je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo ţiadosť o účasť, 
g)   nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závaţné porušenie odborných povinností, 

ktoré dokáţe verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h)   nemá právoplatne uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
      1.    ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti 

alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

     2.    ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo 
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

    2a.   spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo 
ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

   2b.    právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uloţený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

   3.  ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

i)      nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 
bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha 
výkonom rozhodnutia, 

j)    nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy 
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia. 

 
2.      Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ods. 1 dokladmi podľa § 26 ods. 2 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 

      a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
      b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
       c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
       d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
       e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať   

sluţbu,  
      f) písm. h) čestným vyhlásením,  
      g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
 
II.      Uchádzač zapísaný v Zozname podnikateľov vedenom ÚVO môţe doklady podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní nahradiť platným potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov 
podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa výkladového stanoviska Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 10/2013: Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu 
podnikateľov poţiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad") 
vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch 
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 
účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov poţiadal do 30. 
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06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie 
je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby 
tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, ţe spĺňa aj podmienky účasti podľa § 
26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj 
potvrdenie neobsahuje. 

Splnenie týchto podmienok účasti môţe podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, ţe v ponuke alebo v ţiadosti 
o účasť predloţí doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj 
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj 
písm. f) tohto zákona]. 

Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení 
účinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke alebo v ţiadosti o účasť predloţiť doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne poţiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ 
môţe doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 

 doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad 
zverejňuje na svojom webovom sídle, s priloţením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj 
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa nepredlţuje platnosť zápisu 
v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené, 

 predloţením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) 
a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 
písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. 

 
III.      Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 

niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, moţno ich 
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine sídla.  

IV.      Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo 
tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, moţno 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 alebo 
záujemcu.  

 
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky: Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia za účelom preverenia právnej subjektivity uchádzača a jeho 
oprávnenosti vo vzťahu k predmetu zákazky. 

 
Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia § 27 zákona o verejnom obstarávaní 
 
Uchádzač splnenie podmienky účasti preukáţe predloţením  

a) dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, a to prehľadom 
o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet 
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky (2012,2013,2014), za ktoré sú 
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Minimálna poţadovaná 
úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ poţaduje dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa 
predmet zákazky týka minimálne 300 000 eur bez DPH.   

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky: verejný obstarávateľ skúma schopnosti 
uchádzača plniť si finančné záväzky a pokryť náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, 
podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť spôsobilého uchádzača, 
ktorý si plní svoje záväzky včas a riadne. 
 
Podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti § 28 zákona overejnom obstarávaní 
 
Uchádzač podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloţí: 

a) zoznam dodávok rovnakého alebo obdobného tovaru za predchádzajúce tri roky 
(2012,2013,2014) doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt 
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dodania a odberateľov, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ, dokladom je referencia, 2. 
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie 
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  

Minimálna poţadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ poţaduje aspoň tri referenčné listy 
na rovnaký alebo obdobný predmet zákazky zo zoznamu, kaţdú v hodnote minimálne 80 000 eur bez 
DPH.  
 

Uchádzač podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní predloţí 
b) certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem 

zabezpečenia kvality  
 

Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky: Táto podmienka účasti je primeraná vzhľadom na 
predmet zákazky, a je potrebná pre overenie odbornej spôsobilosti a skúseností uchádzača 
s realizáciou zákazky a na overenie kvality ponúkaných tovarov.   
 
 Všeobecná informácia k preukázaniu podmienok účasti: 
 
1. Všetky doklady musia byť predloţené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych 
dokladov, ak nie je uvedené inak. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov nie starších ako 3 

mesiace od termínu predkladania ponúk. 
2. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predloţiť v pôvodnom 
jazyku a súčasne úradne preloţiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté 
platí aj pre doklady uchádzačov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v 
slovenskom alebo českom jazyku. 
3. Splnenie podmienok účasti moţno preukázať podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní 
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 v čase a spôsobom, určeným 
verejným obstarávateľom. 
 
24.2 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude zaloţené na posúdení splnenia: 

24.2.1 podmienok účasti osobného postavenia uchádzača vo verejnom obstarávaní uvedených 
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  

24.2.2 poţadovaných podmienok účasti v súťaţi týkajúcich sa: 
24.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 27 zákona 

o verejnom obstarávaní, a 
24.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 a§ 29 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
24.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje 

splnenie podmienok účasti; 
24.3.1 podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za kaţdého člena skupiny osobitne, 
24.3.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny  
             spoločne, 
24.3.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny  
             spoločne. 

24.4 V prípade skupiny dodávateľov, ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie skupiny 
dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
(oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať priloţenou plnou 
mocou) v danej veci za kaţdého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, ţe v prípade prijatia ich 
ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov určitú právnu 
formu, pretoţe vytvorenie právnej formy je potrebné k riadnemu plneniu zmluvy.  

24.5 V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie 
pre člena skupiny dodávateľov na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny 
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného 
obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému 
obstarávateľovi záväzné. 

24.6 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa výzvy na 
predkladanie ponúk alebo súťaţných podkladov alebo predloţí neplatné doklady alebo 
nepredloţí po písomnej ţiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie 
alebo doplnenie predloţených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé alebo 
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skreslené informácie, bude z verejnej súťaţe vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej 
môţe byť podaná námietka podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

24.7 Uchádzač alebo záujemca môţe na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 
technickej alebo odbornej spôsobilosti vyuţiť finančné zdroje, technické alebo odborné kapacity 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca 
verejnému obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so 
zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuţíva na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo 
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej 
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, technickú alebo odbornú 
spôsobilosť, ţe táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, 
ktorej zdroje majú byť pouţité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 
technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi 
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie, 
technickú alebo odbornú spôsobilosť zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej 
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač 
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, 
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; moţnosť zmeny subdodávateľa tým nie 
je dotknutá. 

 

25   VYHODNOCOVANIE PONÚK 
 

25.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. 
25.2 Komisia môţe písomne poţiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 

nemôţe dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaţuje odstránenie zrejmých chýb v písaní 
a počítaní. 

25.3 Ak sa pri zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, komisia môţe 
písomne poţiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu 
podstatné v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  

25.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s poţiadavkou podľa bodu 25.2 
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predloţených 
dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môţe komisia vyzvať 
uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloţeného odôvodnenia, ktorá sa 
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 

25.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku zo zákonných dôvodov, uvedených v § 42 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

25.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný 
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, ţe mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade 
s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

25.7 Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia poţiadaviek verejného obstarávateľa na Predmet 
zákazky uvedených vo výzve a v týchto súťaţných podkladoch komisia vyhotoví zápisnicu, 
ktorá obsahuje údaje podľa § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 
písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, 
v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

25.8 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje ţiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s poţiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve, prostredníctvom ktorej 
bola vyhlásená verejná súťaţ a v týchto súťaţných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

25.9 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaţe, budú komisiou vyhodnocované 
podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk určeného vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťaţných podkladoch a na základe pravidiel jeho uplatnenia určených v Časti A.2 Kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťaţných podkladov, ktoré sú 
nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaţ. 
 

 

26 ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
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26.1  Informácie o procese elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Elektronická aukcia týchto 
súťaţných podkladov. 

 
 

27   VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH 
 

27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené v prípade: 
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 

uvedená správne; 
27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla 

dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny mnoţstvom; platiť bude správne 
vypočítaný násobok jednotkovej ceny a mnoţstva; 

27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude 
jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena poloţky bude odvodená 
od takto opravenej jednotkovej ceny; 

27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých poloţiek; 
platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých poloţiek a pod. 

27.2 O kaţdej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Uchádzač bude 
v takom prípade poţiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 42 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní a o predloţenie písomného súhlasu s vykonanou opravou. 

 
 

Časť VI. 
DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

 

28  DÔVERNOSŤ PROCESU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

28.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk 
informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú 
ustanovenia podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. 

28.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve 
a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Týmto 
nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, 
otvárania ponúk,  ustanovenia podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.  

28.3 Ponuku uchádzača, ani jej jednotlivé časti, nebude moţné pouţiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzača. 
 

 

29  OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

29.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môţe pred uzavretím zmluvy 
podať námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. Podaniu námietok musí 
predchádzať doručenie ţiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na podanie námietok podľa § 138 odseku 2 písm.d) aţ g) zákona o verejnom 
obstarávaní a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona 
o verejenom obstarávaní. 

 

 
Časť VII. 

PRIJATIE PONUKY 
 

30 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
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30.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk v elektronickej aukcii na základe jej výsledku 
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, 
ţe jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, ţe neuspel/i 
a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného 
uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môţe 
byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

31   UZAVRETIE ZMLUVY 
 

31.1 V prípade, ţe úspešný uchádzač preukáţe splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením podľa 
zákona a v súlade so zákonom nedošlo k predloţeniu dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom aţ 
treťom mieste v poradí v súlade so zákonom a týmito súťaţnými podkladmi; ak dôjde k vylúčeniu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie 
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa zákona, pričom vyzve 
uchádzača/ov na predloţenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie 
kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloţenie dokladov v tejto 
lehote sa povaţuje za nesplnenie podmienok účasti.  

31.2    Úspešný uchádzač na výzvu verejného obstarávateľa doručí v zákonnej lehote verejnému 
obstarávateľovi k uzavretiu Kúpnej zmluvy podpísaný návrh Kúpnej zmluvy s prílohou č. 1 – 
Poloţkovitý rozpočet s cenami, ktoré budú výsledkom elektronickej aukcie.  

31.3    V prípade, ţe úspešný uchádzač na  základe výsledku elektronickej aukcie odmietne 
s verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 45 ods. 
9 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 

32 ZRUŠENIE POUŢITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

32.1 Verejný obstarávateľ zruší pouţitý postup zadávania zákazky, ak: 
32.1.1. nedostal ani jednu ponuku; 
32.1.2. ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač 

neuplatnil ţiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietky v lehote podľa § 
138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní; 

32.1.3. ani jedna z predloţených ponúk nezodpovedá poţiadavkám určeným v týchto 
súťaţných podkladoch a uchádzač neuplatnil ţiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní; 

32.1.4. jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 
32.2 Verejný obstarávateľ môţe zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemoţno od 
verejného obstarávateľa poţadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak 
sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na 
výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predloţených viac neţ dve ponuky. Za 
zmenu okolností povaţuje verejný obstarávateľ situáciu, ak ponuky uchádzačov 
presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk 
alebo udalosť, ktorá bude znamenať pre verejného obstarávateľa nemoţnosť čerpať 
dotáciu alebo pôţičku  na spolufinancovanie zákazky v očakávanej výške. 

32.3 Ak bola predloţená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil pouţitý 
postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo pouţitý postup 
nezrušil.  

32.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení pouţitého 
postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý pouţije pri zadávaní 
zákazky na pôvodný Predmet zákazky. 
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33    UZATVÁRANIE DODATKOV KU ZMLUVE 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 45 zákona 
o verejnom obstarávaní vtedy, ak by sa jeho obsahom: 
a. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky 
b. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky umoţnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré 
by umoţnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c. zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy 
v prospech úspešného uchádzača, ak zákon o verejnom obstarávaní neustanovuje inak.  
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A.2  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006  
    Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2.  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná celková cena za celý 
predmet zákazky. Predstavuje celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky v rozsahu, vyhotovení, 
technickej špecifikácii a parametroch v súlade s opisom zákazky uvedeným v časti B.1 súťaţných 
podkladov, vrátene jeho umiestnenia, montáţe a uvedenia do prevádzky na mieste dodania, 
nákladov na školenie obsluhy a ostatných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky 
dodania  písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky (preberací – odovzdajúci protokol, 
záznam zaškolenia obsluhy, záručné listy, certifikáty a vyhlásenia zhody, návod na pouţitie 
a údrţbu). Celková cena je vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 časti súťaţných podkladov A.1 
Pokyny pre uchádzačov. Uchádzač uvedie svoj návrh celkovej ceny v návrhu na plnenie kritéria v 
týchto súťaţných podkladov. Pre účely vyhodnotenia sa pouţije cena celkom za zákazku 
v eurách s DPH, uvedená v návrhu zmluvy, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien za celý predmet 
zákazky vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle 
určenej definície kritéria. Po určení poradia na základe predloţených ponúk v papierovej podobe, 
verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých 
ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloţenie nových celkových cien v elektronickej aukcii 
smerom nadol.  

4.   Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny v eurách s DPH, upravované 
smerom nadol aţ do ukončenia elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej aukcie bude 
zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najniţšej ceny za zákazku v eurách s DPH 
automatizovaným vyhodnotením. Podrobné Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia 
elektronickej aukcie sú uvedené v časti B.4 Elektronická aukcia týchto súťaţných podkladov. 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SABINOV,  
                                                 Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, IČO: 00149683 
 
 
UCHÁDZAČ: 
............................................................................................................................................................. 

 
PREDMET ZÁKAZKY :  

„Digitalizácia kina Torysa v Sabinove“   
 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

 

Celková cena bez DPH ................................................................................eur 

 

DPH 20% ......................................................................................................eur 

 

Celková cena vrátane  DPH ........................................................................eur 

 
 
 
Cena zahŕňa všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou zákazky na dodávku 
tovaru t. j. najmä tovar, certifikáty a vyhlásenia zhody, náklady na umiestnenie, 
montáţ, uvedenie do prevádzky, dopravu, likvidáciu odpadu, poplatky, clo, revízne 
správy a atesty.  

 

 

V ........................,dňa............                              ..................................... 

                                                                 podpis oprávnenej osoby uchádzača 
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B.1 OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 

Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v Prílohe č. 1 súťaţných podkladov – 
Poloţkovitý rozpočet.  

Ak sa v súťaţných podkladoch vyskytne typ výrobku alebo značka, verejný obstarávateľ 
pripustí aj jeho ekvivalent.  
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY  
 

1. Cena za obstarávaný tovar a súvisiace práce s dodaním tovaru musí byť stanovená v zmysle 
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 zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Kúpnou cenou sa rozumie cena za dodanie predmetu zákazky, vrátane jeho umiestnenia, montáţe 
a uvedenia do prevádzky na mieste dodania, nákladov na školenie obsluhy predávajúceho 
a ostatných nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky vrátane dodania písomnej 
dokumentácie patriacej k predmetu zákazky (preberací – odovzdajúci protokol, záznam zaškolenia 
obsluhy, záručné listy, návod na pouţitie a údrţbu), certifikátov a vyhlásení o zhode. 

 
3. Uchádzač vyplní sadzby a čiastky/ jednotkové ceny v eurách zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta pre poloţky uvedené v prílohe č. 1 – poloţkovitý rozpočet k  súťaţným podkladom. Celková 
cena musí obsahovať cenu za celý poţadovaný predmet zákazky so zaokrúhlením na dve 
desatinné miesta. 

 
4. Konečné celkové ponúkané ceny budú určené na základe výsledku elektronickej aukcie.   
 
5. Výsledkom elektronickej aukcie bude  zostavenie  poradia ponúk podľa najniţšej ceny za celý 

predmet zákazky v eurách s DPH automatizovaným vyhodnotením.  
 
6. Po ukončení elektronickej aukcie je prijatá  cena nemenná a záväzná pre uzavretie zmluvy.  
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO SABINOV   
                                                 Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, IČO: 00149683 

 

 
 

PREDMET ZÁKAZKY :  
„Digitalizácia kina Torysa v Sabinove“   

 
 

 
 

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PREDMETU OBSTARÁVANIA 
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Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk uvedené v časti A.1 súťažných 
podkladov, musí uchádzač uviesť vo svojom návrhu  zmluvy. V obsahu návrhu 
zmluvy nemoţno nič vynechať, meniť ani dopĺňať,  inak bude ponuka uchádzača 
vylúčená. Uchádzač v ponuke predloţí podpísaný návrh Kúpnej zmluvy s nasledujúcim 

obsahom po doplnení chýbajúcich údajov:  

 

Kúpna zmluva  č. 
uzavretá podľa § 409 zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení  

 
Zmluvné strany: 

 
Predávajúci:  
Obchodné meno:   
Zastúpený:   
Sídlo:                
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
Zapísaný:   
(ďalej len ako „predávajúci“) 
 
Kupujúci:  
Názov:  Mestské kultúrne stredisko Sabinov  
Zastúpené: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka  
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov, Slovenská republika 
IČO: 00149683 
DIČ: 2020711308 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
(ďalej len ako „ kupujúci“) 

 
uzatvárajú v súlade s § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“) po prehlásení zmluvných strán, ţe ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená zmluvu takto:  
 

čl. I. 
Predmet zmluvy 

 

1. Uzavretiu tejto zmluvy predchádzalo verejné obstarávanie dodávky tovaru s jeho 
umiestnením a montáţou  s názvom „Digitalizácia kina Torysa v Sabinove“. Táto 
zmluva sa uzatvára v súlade so súťaţnými podmienkami a ponukou úspešného 
uchádzača. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu za podmienok, uvedených v tejto 
zmluve, súťaţných podkladoch a v jeho ponuke tovar, špecifikovaný v prílohe č. 1 
tejto zmluvy - ocenený Poloţkovitý rozpočet dodávky a montáţe zariadení, tento 
umiestniť na mieste dodania a uviesť do prevádzky na účel realizácie projektu 
„Digitalizácia kina Torysa v Sabinove“ a kupujúci sa zaväzuje dodaný predmet 
zmluvy prevziať a zaväzuje sa  predávajúcemu zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.  

3. Predmetom zmluvy je aj zaškolenie dvoch zamestnancov kupujúceho – obsluhy 
techniky v rozsahu kaţdý 2 x po 3 hod.,   dodanie všetkých nevyhnutných atestov 
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a revízií podľa platných STN, certifikátov a vyhlásení zhody, v súlade s právnymi 
predpismi platnými ku dňu odovzdanie predmetu zmluvy kupujúcemu. 
 

čl. II. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Dohodnutá kúpna cena za dodávku a montáţ predmetu zmluvy je vo výške spolu 
..................eur bez DPH (slovom: ...................), resp. .............eur s DPH 
(slovom:.................). Ak je predávajúci platcom DPH, bude  k dohodnutej cene 
účtovať DPH vo výške podľa platných právnych predpisov. 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu do  30 dní od 
doručenia faktúry prevodom na účet predávajúceho. 

3. Predávajúci je povinný vyhotoviť faktúru za dodanie predmetu zmluvy, ktorá bude 
mať všetky zákonom predpísané náleţitosti a doručiť ju kupujúcemu najneskôr do 15 
dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.  

4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu.  
5. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa cenu za dodávku tovaru, jeho dopravu, umiestnenie, 

montáţ, preskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie dvoch zamestnancov 
kupujúceho, certifikáty, vyhlásenia zhody, atesty, revízie, clo a všetky ďalšie náklady 
predávajúceho, súvisiace s plnením zmluvy. 

 

čl. III. 

Osobitné ustanovenia 
1. Predávajúci potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

projektu, objektom, v ktorom sa bude digitalizácia kina realizovať a sú mu známe 
všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k naplneniu zmluvy 
a disponuje potrebnými kapacitami a odbornými znalosťami.  

2. Predávajúci prehlasuje, ţe všetky odborné práce, súvisiace s dodávkou, 
umiestnením a montáţou predmetu zmluvy budú vykonávať pracovníci 
s potrebnou kvalifikáciou.  

3. Predávajúci zodpovedá pri dodaní a montáţi predmetu zmluvy za dodrţanie 
všetkých platných právnych predpisov a technických noriem, za poţiarnu 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých jeho pracovníkov na mieste 
dodania predmetu zmluvy.  

4. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodanie predmetu zmluvy bez obmedzenia 
prevádzky kina. 

5. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, súvisiaceho s dodaným 
tovarom, montáţou a sfunkčnením oprávnenými osobami Audiovizuálneho fondu, 
kupujúceho, poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, umoţniť vstup na 
pracovisko zamestnancom kontrolných orgánov SR, vytvoriť oprávneným osobám 
primerané podmienky, predloţiť im poţadované informácie a listiny a zabezpečiť 
prítomnosť osôb zodpovedných za dodávku a montáţ tovaru. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, ţe predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a 
povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu kupujúceho, inak je takýto právny úkon neplatný. 

 

čl. IV. 
Miesto dodania 

Zmluvné strany sa dohodli na mieste dodania na adrese: Janka Borodáča 18, 083 01 
Sabinov.  
  

čl. V.  
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Lehoty dodania tovaru 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, umiestniť a uviesť ho do prevádzky do 
jedného mesiaca od účinnosti zmluvy.  
2. Predávajúci prehlasuje, ţe je schopný predmet zmluvy v tejto lehote dodať, namontovať a 
uviesť do prevádzky. 
3. Predávajúci sa zaväzuje vyzvať kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy minimálne dva 
dni vopred e-mailom alebo písomne.   
4. Predávajúci vyhlasuje, ţe ho kupujúci oboznámil s obsahom Zmluvy o poskytnutí dotácie z 
finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu na realizáciu projektu "Digitalizácia kina 
Torysa v Sabinove" a so záväzkom kupujúceho, plynúceho z tejto zmluvy, predloţiť 
Audiovizuálnemu fondu v dohodnutej lehote vyúčtovanie pouţitia dotácie a 
spolufinancovania projektu. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu všetku potrebnú 
súčinnosť pre naplnenie uvedenej zmluvy, inak zodpovedá kupujúcemu za vzniknutú škodu.      

 

čl. VI. 
Odovzdanie predmetu zmluvy 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho odovzdaním a 
prevzatím, podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí.  
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu pri podpise protokolu aj záručné 
listy na dodaný tovar a vykonané práce, certifikáty a vyhlásenia zhody. 

 

čl. VII.  
Záručná doba 

1. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný predmet zmluvy a práce 24 mesiacov od ich 
protokolárneho odovzdania a prevzatia.  
2. Kupujúci je povinný vady písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu 
po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.  
3. Predávajúci je povinný pristúpiť k odstráneniu vady do 24 hodín od jej nahlásenia, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.  
4. V prípade, ţe predávajúci nepristúpi k odstráneniu vady v dohodnutej lehote je kupujúci 
oprávnený poveriť odstránením vady iný odborne spôsobilý subjekt a vzniknuté náklady 
vyfakturovať predávajúcemu, ktorý je faktúru povinný zaplatiť do 14 dní od jej doručenia. 

 

čl. VIII. 
Sankcie 

1. Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za kaţdý 
deň omeškania s odovzdaním, umiestnením a montáţou predmetu zmluvy.    
2. Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ţe predávajúci bude meškať s 
odovzdaním predmetu zmluvy o viac ako 10 dní, ďalej v prípade neodovzdania všetkých 
potrebných skúšok, revízií, atestov, certifikátov, vyhlásení zhody a dokladov, potrebných k 
riadnemu uţívaniu predmetu zmluvy kupujúcemu alebo v prípade, ţe predávajúci poruší 
niektorý iný záväzok alebo povinnosť vyplývajúci z tejto zmluvy alebo zo zákona a nezjedná 
nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote na jeho splnenie.   
 

čl. IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Štatutárny zástupca a členovia štatutárneho orgánu zmluvných strán prehlasujú, 
ţe sú spôsobilí na právne úkony. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých sú dva pre 
predávajúceho a  a tri pre kupujúceho.  

3. Táto zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 
kupujúceho. Predávajúci berie na vedomie, ţe kupujúci je povinnou osobou 
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v zmysle § 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a súhlasí 
so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, ţe si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, ţe ju 
neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a znak súhlasu ju 
potvrdzujú svojimi podpismi.  

 
V ..............., .............                                                     V Sabinove,................... . 
 
Predávajúci:                                                                  Kupujúci: 
 
 
 
.......................................................................            .................................................. 

                                                                          MsKS Sabinov, zastúpené  
                                                                         Mgr. Luciou Mihokovou, riaditeľkou  
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Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy a súčasne príloha č. 1 súťaţných podkladov: poloţkovitý 
rozpočet 

 

Digitálne kino: 

   

p.č. 

Typ: Názov a popis prístroja: Počet 

j.cena 

(€) 

bez 

DPH 

c.cena 

(€) bez 

DPH 

  

Digitálne 

kino - 2D 

projekcia         

1 Kinoserver 

DCI kinoserver 4k ready s min. kapacitou RAID5 poľa 4TB a IMB 

2K/4K inštalovaným v projektore s rozhraním ethernet, s 

operačným systémom Linux. Podpora HFR. Umožňuje kompletnú 

vzdialenú správu a prehrávanie tak DCI obsahu z dodaných DCP 

medzinárodných distribúcií ako aj alternatívny obsah MPEG2. 

Kinoserver musí disponovať TMS softvérom pre správu, ingesting 

, projekciu s možnosťou vzdialeného dohľadu a pre prípadnú 

vzdialenú asistenciu. Kinoserver musí spĺňať certifikáciu FIPS 

140-2 level 3 a DCI CTP1.1. Ingest zo zdrojov USB 2.0, LAN, 

DVD, CD, eSata, CRU. Mediablok IMB musí mať nasledovné 

rozhrania: 2x RJ45 pre zvuk štandardu AES, 2x RJ45 pre 

komunikáciu so serverom - video vstup, min.2x HDMI s podporou 

HDCP, Kompletná podpora pre riadenie a monitoring projektora a 

zvukového procesora. Musí umožňovať priame ovládanie hlasitosti 

zvuku a ovládanie osvetlenia z hlavného riadiaceho okna softvéru. 

GPIO rozhranie  pre prepojenie automatizácie s 10-reléovými 

výstupmi a vstupy pre ovládanie projekcie a prehrávanie. Možnosť 

použiť redundantný napájací zdroj.   1   0,00 

2 Kabeláž DC 

Audio-videokabeláž k serveru a projektoru, jednotka automatizácie 

s 8x relé 230V 1   0,00 

3 

Set obsluhy 

DC obslužný set k digitálnemu kinu, LCD projektor, klávesnica, myš 1   0,00 

4 DC projektor 

2048x1080 pixelov, 3x 0,98“ TI DMD, 2K tripple flash 3D, 

podpora HFR, automatické inteligentné nastavenie pozície 

výbojky, aretácia svetelného výkonu – korekcia starnutia výbojky, 

digitálne videovstupy 2x SMPTE 292M, 2x DVI, podpora HDCP, 

vstupy ethernet, rozhranie GPIO, dotykový ovládací LCD panel 

pre rozšírené ovládanie, nastavenie a diagnostiku s rozlíšením 

minimálne 640x480, vymeniteľné vzduchové filtre na projektore 

typu HEPA, podpora pripojenia záložného zdroja UPS, podpora 

pre aktívny aj pasívny 3D systém, webové rozhranie pre 

nastavenie, diagnostiku a vzdialenú správu. Svetelný výkon 

projektora min. 12.000 lumenov. Lampa s maximálnym 

nominálnym výkonom 2,0kW. Zoom objektív s plne 

motorizovaným pohonom vhodný pre daný formát obrazu a 

premietaciu vzdialenosť . Maximálna hmotnosť projektora 55kg. 1   0,00 

5 Pedestal  

Univerzálny podstavec pre projektor s možnosťou uloženia 

komponentov 19", min.16HU 1   0,00 
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6 Scaler 

Profesionálny video scaller s podporpu HDCP a viackanálovým 

audiovýstupom 7.1. Video vstupy DVI, HDMI, VGA, 

komponentý, audio vstupy digitálne SPDIF, Toslink a analógové 

stereo RCA a viackanálový DSUB 7.1.  Navigačné tlačidlá na 

prednom paneli a LCD pre obsluhu. Zvukové spracovanie Dolby 

ProLogicII. Vstupné rozlíšenie 1920x1080 pixelov/60Hz a výstup 

typu DVI 2048x1080pixelov 24/60Hz. 1   0,00 

7 

Montáž a 

nastavenie 

Montáž a nastavenie projekčného systému 2D, geometria obrazu, 

kolorimetria, vrátane registrácie DCI technológie, školenie v 

rozsahu min. 2x 3hod. 1   0,00 

8 Záložný zdroj Smart UPS 1500VA, LCD, montáž do racku 19" 1   0,00 

9 Plátno 

biele, matné PVC perforované plátno so ziskom 1,8G, rozmer 

plátna viditeľný 9,9 x 4,15m/celkový rozmer terajšieho plátna je 

11,2 m x 4,5 m / 1   0,00 

10 

Multimediáln

e PC 

Multimediálne PC, pre vzdialenú správu, archiváciu filmov a 

prehrávanie alternatívneho obsahu, 2x FullHD video výstup DVI, 

2x Gigabit LAN, min. 2x USB na prednom paneli, 2x USB na 

zadnom paneli, HDD úložisko min. 2TB, Blu-ray mechanika, 

montáž do 19“ racku, základné softvérové vybavenie pre správu 

DCI kina,  klávesnica, myš, monitor LED Full HD so vstupmi 

VGA a DVI 1   0,00 

11 

Satelitný set 

HD 

satelitný HD reciever, 1x HDMI výstup, 2x LNB, 2x parabola 

min.80cm, držiak pre paraboly, kabeláž, 1   0,00 

    Spolu projekcia 2D bez DPH     0,00 

            

  

Digitálne 

kino - 

Dolby 

zvuk         

12 

Reproduktory 

LCR 

pasívny dvojpásmový systém, 2x15", 1x1", min.400W/4ohm, 

citlivosť 101dB 

30Hz-18kHz(-10dB), uhlovateľná výšková sekcia, vrátane 

ochranných mriežok 3   0,00 

13 

Reproduktor 

LFE 

dvojitý pasívny basreflexový reproduktor, 2x18", 

min.1200W/4ohm, citlivosť 100dB 

 v pásme 40Hz-100Hz, spodný frekvenčný rozsah 22Hz (-10dB), 

vr. ochranných mriežok 1   0,00 

14 

Efektové 

reproduktory 

dvojpásmový systém, 8"+1", min. 150W/8ohm, SPL 91dB/W/m, 

sklon ozvučnice 

 20st., vr. držiakov 12   0,00 

15 

Zosilňovač 

typ1 

výkonvý zosilňovač 2x475W/4ohm, DSP sekcia s EQ, limitérom, 

2HU, HD-15 rozhranie 3   0,00 

16 

Zosilňovač 

typ2 

výkonvý zosilňovač 2x1200/4ohm, DSP sekcia s EQ, limitérom, 

2HU, HD-15 rozhranie 1   0,00 

17 

Odposluchov

ý systém 

odposluchový monitorový systém, 8-nezávislých kanálov, HD-15 

rozhranie,  

externé aktívne reproduktory 2x10W 1   0,00 
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18 

Zvukový 

procesor 

Profesionálny zvukový procesor vhodný pre digitálne projekcie so 

vstupom 4xAES a  

vstupmi pre alternatívne zdroje signálu: digitálne SPDIF a 

TOSLINK typu RCA, analógový viackanálový vstup typu 

DSUB25 a analógový stereo vstup typu RCA. Hlavný 8-kanálový 

analógový symetrický audio výstup - 25pin D konektor, pomocný 

audio výstup 2xRCA konektor, zlúčený audio výstup LCR typu 

1xRCA konektor. Podpora zvukových formátov Dolby Surround 

EX a Dolby Surrond 7.1.  1   0,00 

19 

Audio 

19"rack inštalačný rack, min.21HU 1   0,00 

20 Konzoly LCR transportné konzoly pre LCR reproduktory, min. výška 150cm 3   0,00 

21 

Reproduktoro

vá kabeláž 

reproduktorová kabeláž, min2x2,5mm2, pre LFE kanál 

min.2x4mm2 1   0,00 

22 

Signálová 

kabeláž signálová kabeláž do audioracku, kabeláž HD-15 1   0,00 

23 Inštalácia 

inštalácia a oživenie zvukového systému, nastavenie DOLBY 

procesora, školenie v rozsahu 2hod. 1   0,00 

    Spolu zvukový systém bez DPH     0,00 

            

    Digitálne kino s montážou a oživením celkom bez DPH:     0,00 

    DPH 20%     0 

    Digitálne kino s montážou a oživením celkom s DPH:     0,00 
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B.4  Elektronická aukcia 

 
Predmet elektronickej aukcie:  „Digitalizácia kina Torysa v Sabinove“  

Verejný obstarávateľ pouţije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní na      
predloţenie nových cien upravených smerom nadol. Poradie uchádzačov sa zostaví automatizovaným 
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa 
nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 
Vykonávať sa bude prostredníctvom elektronických zariadení na internete.  

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo súťaţe, budú postúpené do elektronickej aukcie. 

Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo výzve do elektronickej aukcie 
a v pravidlách on-line elektronického výberového konania. Výzva bude doručená len tým uchádzačom, 
ktorých ponuka nebola zo súťaţe vylúčená..   

Kritériom hodnotenia ponúk je najniţšia celková cena v eurách s DPH. 

Pouţitie elektronickej aukcie (ďalej len EA) : 
 

POZOR! Pre účely komunikácie a doručenia elektronickej výzvy na účasť  v EA uchádzač 
uvedie v ponuke: 
1. E-mailovú adresu, na doručenie výzvy na účasť v EA 
2. Mobilné telefónne číslo na doručenie sms notifikácie pri vstupe do EA. 

Predmetom EA bude kritérium:  
Najniţšia cena – najniţšia cena  za  predmet obstarávania  v eurách vrátane  DPH zaokrúhlená 
na 2  desatinné miesta 
 

-   Uchádzači  budú výzvou na účasť v EA vyzvaní na predloţenie nových cien smerom nadol. 

-  Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami všetkých uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a poţiadavky na predmet zákazky určené verejným 
obstarávateľom na účasť v EA. 

Vo výzve na účasť v EA zašle verejný obstarávateľ uchádzačom: 

- Všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k pouţívanému elektronickému 
zariadeniu,  
- Informácie týkajúce sa dátumu a času začatia a ukončenia úvodného testovacieho kola EA a dátum 
a čas začatia a ukončenia ostrého kola EA (súťaţného kola) a spôsob ukončenia EA. 

Výklad pojmov: 
Pre účely pouţitia EA sú základné pojmy definované takto: 
- Minimálny krok – je minimálna hodnota, o ktorú musí uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu 

kritéria. Hodnota minimálneho kroku sa vypočíta z najlepšej ponuky. Táto hodnota sa 
v elektronickej aukcii odpočítava  od svojej ponuky. 

- Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových kritérií 
- Časové navýšenie – časový úsek, na ktorý sa elektronická aukcia nastaví pri zmene hodnoty v EA 

v čase menšom alebo rovnom ako je čas časového navýšenia.  
- Testovacia elektronická aukcia – prebieha hodinu pred elektronickou aukciou. Účastníci si počas 

tejto aukcie môţu vyskúšať prácu v prostredí EA. Po ukončení testovacej EA sa automaticky spustí 
elektronická aukcia a hodnoty kritérií a prvkov sa nastavia na pôvodné hodnoty. 

Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie podľa § 43 ods. 5 ZVO: 
- EA sa bude vykonávať prostredníctvom elektronického aukčného portálu www.verejneaukcie.sk 
- Kritérium, ktorého hodnoty budú predmetom EA: 
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Najniţšia cena – najniţšia cena  za  predmet obstarávania  v eurách vrátane  DPH 
zaokrúhlená na 2  desatinné miesta 

 
- Spôsob vyhodnotenia ponúk bude nasledovný: Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloţil v EA 

za dodanie predmetu zákazky najniţšiu cenu.  
 

- Elektronická aukcia nedovolí, aby dvaja uchádzači zadali rovnakú ponuku. 
 

- Informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu EA: 
- svoj návrh na plnenie kritéria,  
- svoje relatívne umiestnenie, 
- návrh na plnenie kritéria uchádzača, ktorý je v relatívnom poradí na prvom  mieste. 
- čas do konca EA 

 
Dôleţité informácie týkajúce sa priebehu EA: 
- Trvanie EA: 30 minút 
- Časové navýšenie: 2 minúty 
- Minimálny krok pre jednotkovú cenu je stanovený na 0,5% z ponuky uchádzača, ktorý je 

v elektronickej aukcii na prvom mieste 
 

Ukončenie EA: 

- Elektronická aukcia bude ukončená podľa § 43 článku 11 ods. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní 

- Elektronická aukcia bude prebiehať 30 minút s moţnosťou časového navýšenia. 
 
Postup pri účasti v EA 
Záujemcovi/uchádzačovi bude doručená elektronická výzva na účasť v elektronickej aukcii na e-mail, 
ktorý uviedol v ponuke. Súčasťou výzvy bude okrem informácií o EA aj internetový odkaz pre vstup do 
EA. Internetový odkaz bude aktívny hodinu pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. 
Internetový odkaz Vám umoţní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej elektronickej aukcie. 
 
Potrebné technické vybavenie:  
- PC 1,6 MHz, 384 MB RAM, 200 GB HDD 
- Počítač s operačným systémom Windows (Win 7, Vista) 
- Širokopásmový prístup na Internet 
- Aktuálne verziu internetového prehliadaču Googlechrome, MS Internet Explorer alebo 

MozillaFirefox 
- Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so 

serverom 
- Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom 

(kontrola a stiahnutie) 
- V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina" 
- V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie moţno 

získať u pracovníkov centra podpory 
 

Spôsob riešenia nepredvídateľných situácií: 
V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej 
energie) si vyhradzuje právo verejný obstarávateľ elektronickú aukciu zopakovať za dodrţania 
všetkých podmienok v zmysle zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 

Určenie poradia uchádzačov 
Poradie uchádzačov bude určené výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný bude ten uchádzač, 
ktorý v elektronickej aukcii navrhol dodanie predmetu zákazky za celkovú najniţšiu cenu s 
DPH.  
 
Prílohy k súťaţným podkladom:  
  
Príloha č.1: Poloţkovitý rozpočet 
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