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Časť I. 
Všeobecné informácie  

 
1  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA 
Názov organizácie:  Univerzitná nemocnica Martin 
Adresa organizácie:  Kollárova 2, 036 59 Martin 
Krajina:  Slovenská republika 
Zastúpená:  MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA - riaditeľ 
IČO:  00365327 
URL:  http://www.unm.sk 
Kontaktná osoba:  Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická 
tel.:  +421 43 4203126, +421 43 4203597 
fax: +421 43 4131620 
e-mail:  balkova@unm.sk, klobusicka@unm.sk 
 
2PREDMET ZÁKAZKY  

2.1 Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu. 
 
2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania ( CPV ): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42123400-1 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 51134000-0, 60000000-8 
 
2.3 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 100 000,- € bez DPH. 
 
2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky týchto 
súťažných podkladov. 
 
3  ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky: „Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu“, tak ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných 
podkladov. 
 
3.2 Čiastkové plnenie jednotlivých častí sa nepripúšťa. 
 
4  ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov UNM. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zákazky. Úhrada faktúr sa bude realizovať 
v zmysle zmluvy. 
 
5  ZMLUVY  

5.1 Výsledkom podlimitnej zákazky bude Zmluva uzavretá podľa § 409 a násl. a § 536 a násl. 
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 
len „zmluva“) na celý predmet zákazky, tak ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis 
predmetu zákazky. 
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Súčasťou zmluvy bude neoddeliteľná Príloha č.1 – špecifikácia parametrov predmetu zmluvy  
vypracovaná podľa časti C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 
 
5.2 Vymedzenie základného obsahu zmluvných podmienok, realizácie a dodania 
požadovaného predmetu zákazky tvorí časť E. Obchodné podmienky realizácie a dodania 
predmetu zákazky. 
 
6 M IESTO A LEHOTA REALIZÁCIE A DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  

6.1 Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky: Univerzitná nemocnica Martin, 
Kompresorová stanica, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika. 
 
6.2 Lehota realizácie a dodania predmetu zákazky: max. do 3 mesiacov od termínu 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
7  OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE A DODANIA PREDMETU ZÁKAZ KY  

7.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie a dodania predmetu 
zákazky, aby si sami overili a získali  potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a 
spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie a dodania predmetu 
zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
 
7.2 Obhliadka miesta realizácie a dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.2.2017.o 
11,00 hod. so stretnutím účastníkov v Ubytovacom zariadení UNM, Jesenského č.25, 036 59 
Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka č.003. 
 
7.3 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie a dodania 
predmetu zákazky, dostanú  informácie priamo u zodpovednej osoby na adrese: Univerzitná 
nemocnica Martin, Alena Gregušová, Kollárova 2, 036 59 Martin, tel. +421 43 4203217, fax: 
+ 421 43 4131620, e-mail: gregusova@unm.sk. 
 
8 OPRÁVNENÝ UCHÁDZA Č 

8.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 
týchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar. 
 
8.2 Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen 
alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie. Ak ponuku predloží takáto 
právnická osoba, bude táto ponuka z verejného obstarávania vylúčená. 
 
8.3 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu 
na účely účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade, ak ponuku do podlimitnej zákazky 
predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá, verejný obstarávateľ vyžaduje 
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak 
bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, 
ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú 
zaväzovať členov skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči 
verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 
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9 PODMIENKY PODLIMITNEJ ZÁKAZKY  

9.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude splnená niektorá z podmienok 
uvedených v § 57 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a môže zrušiť verejné obstarávanie  
za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Časť II. 

Príprava ponuky 
10  VYHOTOVENIE PONUKY  

10.1 Celá predkladaná 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. 
 
10.2 Celá ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v obchodných záväzkových vzťahoch v mene uchádzača a s uvedením mena a funkcie, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny dodávateľov 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej 
tlačovej literatúry (prospekty a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi 
ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač všetky strany príslušnej časti ponuky 
očísloval a ponuku pevne zviazal. 
 
10.3 Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa bodu 22.1 týchto súťažných podkladov 
v jednom listinnom origináli. 
 
10.4 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených 
ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Na tento účel uchádzač alebo 
záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 22.1 týchto 
súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ 
s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. (Za 
dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne 
obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny 
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.) 
Tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť 
verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani 
ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné 
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa 
osobitného predpisu. 
 
10.5 Celá ponuka nesmie obsahovať žiadne zmeny a doplnky okrem tých, ktoré sú v súlade 
s pokynmi vydanými verejným obstarávateľom. 
 
11  JAZYK PONUKY  

11.1 Ponuka, návrh a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 
v štátnom jazyku (ak nie je uvedené inak). 
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11.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
do štátneho jazyka. 
 
12VARIANTNÉ RIEŠENIE  

12.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení v ponukách. 
 
12.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
13  ZÁBEZPEKA  

13.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje v zmysle časti B. Zábezpeka týchto súťažných podkladov. 
 
14  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  

14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a 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. 
 
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v € (eurách). Ceny uvedené 
v ponuke, vyčíslené v inej mene ako je €, budú prepočítané kurzom uvedenej meny, platným 
ku dňu zverejnenia zákazky vo Vestníku. Platný kurz na prepočet uvedenej meny na 
vyhodnotenie ponúk je daný zverejneným kurzovým lístkom Národnej banky Slovenska 
v uvedený deň. 
 
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v požadovanom zložení podľa časti D. Spôsob určenia ceny v € bez 
DPH, sadzbu DPH v % a  € a vyčíslenú hodnotu v € s DPH. 
 
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v požadovanom 
zložení v €. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 
 
14.5 Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je 
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené 
s plnením predmetu zákazky. 
 
15  - 16 OBSAH PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať v písomnej podobe osobitne oddelenú 
a uzavretú časť – označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť – 
označenú slovom „Ostatné“ .  
 
15. 
Časť označená ako „Ostatné“ musí obsahovať: 
15.1 Identifika čné údaje uchádzača: obchodné meno, sídlo, miesto podnikania alebo 
obvyklý pobyt, právna forma, označenie registra, číslo zápisu, meno, priezvisko a funkcia 
štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu – IBAN, 
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kontaktná osoba pre elektronickú aukciu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, na ktorý 
bude zaslaná výzva do elektronickej aukcie (v prípade skupiny dodávateľov je potrebné 
uviesť identifikačné údaje všetkých členov skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny – je možné použiť Prílohu č.2a týchto 
súťažných podkladov; 
 
15.2 Súpis všetkých predložených dokumentov; 
 
15.3 Vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami podlimitnej 
zákazky určenými verejným obstarávateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 
musí byť podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov; pod týmto vyhlásením sa 
bude rozumieť, že uchádzač bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami 
verejného obstarávania určenými verejným obstarávateľom, uvedenými vo Výzve na 
predkladanie ponúk, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, a bez výhrady 
a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa 
súťažných podkladov sú záväzným právnym dokumentom pre zabezpečenie predmetu 
zákazky podľa časti E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky a časti 
C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, akékoľvek sú jeho vlastné podmienky 
dodania predmetu zákazky; toto vyhlásenie nemá za následok obmedzenie práva uchádzača 
na podanie žiadosti o nápravu podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní alebo námietky 
podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných 
podkladov; 
 
15.4 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým 
členom skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny dodávateľov – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov; 
 
15.5 Vyhlásenie uchádzača, že predkladá len jednu ponuku – je možné použiť Prílohu č.2b 
týchto súťažných podkladov; 
 
15.6 Čestné prehlásenie uchádzača, že nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku – je možné použiť Prílohu č.2b týchto súťažných podkladov; 
 
15.7 Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky, z ktorého musí vyplývať splnenie 
všetkých požiadaviek zadefinovaných v časti C. Opis predmetu zákazky; 
 
15.8 Doklad o zložení zábezpeky – podľa časti B. Zábezpeka súťažných podkladov. 
 
15.9 Zmluvu s požadovanou Prílohou č.1 – špecifikácia parametrov predmetu zmluvy 
podľa E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky vyhotovenú v jednom 
origináli, podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho 
orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia.  
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Originál zmluvy s prílohou bude súčasťou nerozoberateľnej väzby súťažnej ponuky. V návrhu 
zmluvy nebudú uvedené ceny. Cena ako výsledok elektronickej aukcie bude do návrhu 
zmluvy doplnená na základe vyzvania verejným obstarávateľom pred podpisom zmluvy; 
 
15.10 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s Výzvou na 
predkladanie ponúk a podľa F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a finančného a ekonomického postavenia uchádzačov týchto súťažných podkladov. 
Dokumenty musia byť predložené ako originály, resp. úradne overené kópie dokladov (pokiaľ 
nie je uvedené inak). Uvedené platí v prípade nevyužitia § 39 zákona o verejnom obstarávaní 
uchádzačom- je možné použiť Prílohy č.2c a 2d týchto súťažných podkladov; 
 
15.11 Jednotný európsky dokument podľa bodu 27.9 týchto súťažných podkladov v 
prípade, že uchádzač nepredloží doklady pre splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní za podmienok v bode 15.10, ale využije ustanovenie § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní; 
 
15.12 V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym 
orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj 
splnomocnenie s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; 

15.12.1 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého 
člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom 
vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému 
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky; 

15.12.2 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny - 
lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať 
pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia 
ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, podpísanú 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého 
člena skupiny; 
 
16. 
Časť označená ako „Kritériá“ musí obsahovať: 
16.1 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa G. Kritéria na vyhodnotenie 
ponúk a spôsob ich uplatnenia 
- Uchádzač svoj návrh na plnenie verejným obstarávateľom stanoveného kritéria musí 
predložiť na samostatnom liste – v samostatnej tabuľke v zmysle Prílohy č.1 týchto súťažných 
podkladov (v dvoch vyhotoveniach) podľa G. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich 
uplatnenia. 
- Údaje uvedené v tabuľke Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť 
totožné s údajmi zapracovanými do predloženého návrhu zmluvy podľa D. Spôsob určenia 
ceny a v súlade s podmienkami podľa E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu 
zákazky. 
- Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musí byť podpísaný uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný 
každým členom skupiny dodávateľov alebo osobu/osobami oprávnenými konať v danej veci 
za člena skupiny dodávateľov. 
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- Kópia návrhu uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk bude prílohou Zápisnice 
z otvárania ponúk označených ako „Kritériá“; 
 
16.2 Kalkulácia zmluvnej ceny – ponúknuté ceny predmetu zákazky  podľa bodu 14. 
a podľa D. Spôsob určenia ceny; 
 
17  PLATNOSŤ PONUKY 

17.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.8.2017. 
 
17.2 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk. Verejný 
obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
 
17.3 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 
prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
 
18  NÁKLADY NA PONUKU  

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

Časť III. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
19  DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝ OBSTARÁVATE ĽOM A  UCHÁDZA ČMI / 
ZÁUJEMCAMI  

19.1 Komunikáciu a výmenu informácií medzi verejným obstarávateľom 
a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, 
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou, vrátane osobného doručenia. 
 
19.2 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností 
a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou 
uvedenou v bode 1. týchto súťažných podkladov. Telefonická komunikácia je možná 
v pracovných dňoch v od 07:00 do 15:00 hod. Verejný obstarávateľ akceptuje elektronickú 
komunikáciu, pričom obe strany (uchádzač/záujemca aj verejný obstarávateľ) sú povinné 
potvrdiť stanoveným spôsobom doručenie emailovej správy a prijatie zaslaného dokumentu. 
Následne dokumenty zaslané elektronicky je potrebné potvrdiť aj písomnou formou poštou 
v originálnom vyhotovení. Elektronická forma nie je prípustná len pri predložení ponuky, 
podaní žiadosti o nápravu, námietky, oznámení o vylúčení ponuky resp. informácie 
o výsledku verejného obstarávania. V tomto prípade je požadovaná písomná forma 
s preukázaním odoslania, resp. prijatia dokumentu. 
 
19.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno 
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. 
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19.4 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom 
a záujemcom (uchádzačom), najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom 
obstarávaní spája plynutie lehôt sa uplatňujú primerane ustanovenia o momente doručenia 
podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 
19.4.1 Dôležité písomnosti sa doručujú adresátovi (uchádzačovi) alebo osobe, ktorá sa 
preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. 
19.4.2 Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť zastihnutý, hoci sa v mieste 
doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde 
znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, 
doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si 
adresát nevyzdvihne písomnosť do 3 dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. 
19.4.3 Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie 
odoprelo, na to musí doručovateľ adresáta upozorniť. 
19.4.4 Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka 
alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi. 
19.4.5 Písomnosti určené adresované právnickým osobám sa doručujú ich zamestnancom 
povereným prijímať písomnosti. Ak nie je určený zamestnanec na prijímanie písomností, 
doručí sa písomnosť určená tomu, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. 
19.4.6 Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je 
známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom 
je zapísaná, a jej iná adresa nie je verejnému obstarávateľovi známa, písomnosť sa považuje 
po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky verejnému obstarávateľovi za doručenú, a to 
aj vtedy ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. 
19.4.7 Ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi - fyzickej osobe na adresu, ktorú 
uviedla alebo je známa, ani na adrese jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri 
alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je verejnému obstarávateľovi 
známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky verejnému 
obstarávateľovi za doručenú, a to aj vtedy ak sa podnikateľ - fyzická osoba o tom nedozvie. 
19.4.8 Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinka, pošta adresátovi 
oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré 
vloží do poštového priečinku. Ak si adresát preberá zásielky na pošte a nemá pridelený 
priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch sa dátum príchodu zásielky 
považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, 
posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. 
19.4.9 Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť 
určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomuto zástupcovi. Ustanovenie bodov 19.4.1 až 
19.4.3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo 
vykonať, doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu. 
 
20  VYSVETLENIE  
20.1 V prípade potreby vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu 
a na preukázanie splnenia podmienok účasti, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 19. 
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa na adrese: 
Univerzitná nemocnica Martin, Ľudmila Balková, Ing. Monika Klobušická, Kollárova 2, 036 
59 Martin, tel.: +421 434203126, -597, fax: +421 434131620, e-mail: balkova@unm.sk 
v kópii na e-mail: klobusicka@unm.sk. 
 
20.2 V prípade, že verejný obstarávateľ obdrží dostatočne vopred žiadosť o vysvetlenie 
informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 
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sprievodnej dokumentácii zo strany ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 19.1., verejný 
obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne všetkým záujemcom, najneskôr však tri 
pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 
20.3 Za dostatočne včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje 
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 16.2.2017 do 
15.30 hod.  
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

21 PREDLOŽENIE PONUKY  

21.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka uchádzača musí byť 
predložená podľa bodu 10. Vyhotovenie ponuky týchto súťažných podkladov. 
 
21.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 
21.3 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22. prostredníctvom pošty, 
iného doručovateľa alebo osobne na adresu uvedenú v bode 23.1 a v lehote podľa bodu 23.2. 
 
22  OZNAČENIE OBALOV PONÚK  

22.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. Ponuka musí 
obsahovať dve samostatné uzatvorené obaly: 

a) uzatvorený obal označený nápisom „Ostatné“ s vloženými dokladmi a dokumentmi  
podľa bodu 15. 

b) uzatvorený obal označený nápisom „Kritériá“ s vloženými dokladmi a dokumentmi  
podľa bodu 16. 

 
22.2 Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
22.2.1 Adresu prijímateľa: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, 
Slovenská republika 
22.2.2Adresu uchádzača (uveďte obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo 
obvyklý pobyt uchádzača), 
22.2.3označenie „PODLIMITNÁ ZÁKAZKA - NEOTVÁRA Ť“ , 
22.2.4 heslo súťaže: „Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod  
                                   medicinálneho plynu“ . 
 
23  MIESTO A  LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  

23.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa prostredníctvom pošty, 
iného doručovateľa alebo osobne: 
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu: 
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika 
Budova riaditeľstva – prízemie 
Miestnosť: EXPEDÍCIA – PODATEĽŇA 
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 hod. (pondelok - piatok) 
(posledný deň lehoty na predkladanie ponúk od 7:00 – 10:00 hod.) 
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Pri doručení prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa ponuku doručte na adresu: 
Univerzitná nemocnica Martin, Odbor verejného obstarávania, Kollárova 2, 036 59 Martin, 
Slovenská republika 
 
23.2. 
23.2.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 23.2.2017 o 10,00 hod. miestneho času. 
 
23.2.2 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie 
splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 114 ods. 8 zákona o verejnom 
obstarávaní aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo 
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu. 
 
23.3 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, 
v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Úradné hodiny sú v čase od 07:00 
hod. do 15:00 hod., pokiaľ sa ponuka nebude predkladať v posledný deň určenej lehoty na jej 
predloženie. 
 
23.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo iného 
doručovateľa, je podľa bodu 23.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 
 
23.5 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 23.1 a predložené 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po 
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 17.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie o podlimitnej zákazke. 
 
23.6 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa: 
- vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe, 
- nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe. 
 
 

24  DOPLNENIE , ZMENA A  ODVOLANIE PONUKY  
24.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na 
predkladanie ponúk, v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 
alebo miesta podnikania, s označením „PODLIMITNÁ ZÁKAZKA – NEOTVÁRAŤ“ 
a s heslom „Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu“. 
 
24.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného 
obstarávateľa podľa bodu 23.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 23.2 a na adresu podľa bodu 23.1. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

25  OTVÁRANIE PONÚK  

25.1 Otváranie ponúk – časť „Ostatné“: 
25.1.1 Otváranie kompletných ponúk a otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa 
uskutoční dňa 24.2.2017 o 9,00 hod. na adrese: Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie 
zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - 
zasadačka, miestnosť č.003. 
 
25.1.2 Otváranie ponúk a častí ponúk, označených ako „Ostatné“ je podľa § 54 zákona 
o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní 
predmetnej podlimitnej zákazky použije elektronickú aukciu. 
 
25.1.3 Otváranie ponúk vykoná komisia menovaná štatutárnym zástupcom verejného 
obstarávateľa tak, že sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk prečítajú obchodné 
mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov. 
Komisia najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky a časti ponúk označené 
ako „Ostatné“. Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky 
úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, 
podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a 
vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 
 
25.2 Otváranie ponúk – časť „Kritériá“: 
25.2.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k 
ponukám, ktoré neboli vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých 
ponuky neboli vylúčené tak, aby medzi odoslaním oznámenia a otváraním bolo minimálne 5 
pracovných dní. 
 
25.2.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, 
nasledujúci po dni:  
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní alebo márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 
ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k 
vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky, 
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zákona o 
verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho 
záujemcu, uchádzača alebo účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená 
aspoň jedna žiadosť o nápravu,  
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o 
verejnom obstarávaní všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného 
záujemcu, uchádzača alebo účastníka alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas 
doručená žiadosť o nápravu alebo neboli včas doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) 
až c) zákona o verejnom obstarávaní,  
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky:  
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému 
obstarávateľovi,  
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
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3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi. 
 
25.2.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je podľa § 54 zákona o verejnom 
obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky 
použije elektronickú aukciu.  
 
25.2.4 Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a všetkým 
zúčastneným z predložených ponúk prečíta obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta 
podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré 
sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.  
 
25.2.5 Z dôvodu, že verejný obstarávateľ použije na zostavenie poradia ponúk 
automatizovaným vyhodnotením elektronickú aukciu v zmysle § 54 zákona o verejnom 
obstarávaní, neposiela uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 23.1 a 23.2 a ktorých 
ponuka nebola vylúčená zápisnicu z otvárania ponúk. 
 
25.2.6 Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ postupuje podľa § 53 zákona o 
verejnom obstarávaní. 
 
25.2.7 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o 
obsahu ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
26  PRESKÚMANIE PONÚK  

26.1 Preskúmanie časti ponuky označenej ako „Ostatné“:  
Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu častí ponúk označených ako 
„Ostatné“, komisia preskúma či predložená časť ponuky spĺňa požiadavky verejného 
obstarávateľa a rozhodne či ponuka:  
26.1.1 obsahuje všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti určené v časti F. Podmienky účasti ... resp. jednotný európsky dokument 
podľa bodu 27.9 týchto súťažných podkladov;  
26.1.2 obsahuje náležitosti určené v bode 15., 
26.1.3 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a 
v týchto súťažných podkladoch. 
 
26.2 Preskúmanie časti ponuky označenej ako „Kritériá“:  
Komisia vyhodnocuje časti ponúk označených ako „Kritériá“ len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené počas vyhodnocovania častí ponúk označených ako „Ostatné“. Skôr ako 
komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu častí ponúk označených ako „Kritériá“, 
komisia preskúma či predložená časť ponuky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa a 
rozhodne či ponuka: 
26.2.1 obsahuje všetky náležitosti určené v bode 16.,  
26.2.2 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk  a 
v týchto súťažných podkladoch. 
 
26.3 Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a 
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a 
zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s týmito 
požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky budú z verejného obstarávania vylúčené. 
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27 VYHODNOTENIE  SPLNENIA  PODMIENOK  Ú ČASTI  

27.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk a týmito súťažnými podkladmi bude založené na posúdení splnenia: 
27.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom 
obstarávaní,  
27.1.2 finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie podľa § 33 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 
27.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti: 
27.2.1 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za 
každého člena skupiny osobitne, 
27.2.2 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny 
spoločne. 
27.2.3 Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
27.3 Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok 
účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. 
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným 
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený 
uchádzačom. 
 
27.4 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému 
obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania 
overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak 
uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo 
iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa bodu 27.3 druhej vety. 
 
27.5 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 27.1 sa 
bude posudzovať v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi – z 
dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk  a v 
časti F. Podmienky účasti... týchto súťažných podkladov a pri skupine dodávateľov z 
dokladov predložených spôsobom podľa bodu 27.2. 
 
27.6 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do 
27.6.1 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, 
27.6.2 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 
inak, ako podľa bodu 27.6.1. 
 
27.7 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 
prostredníctvom  ktorej  preukazuje  finančné a ekonomické postavenie, ak existujú dôvody 
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na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do 
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 
 
27.8.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 
a)  nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota 
platnosti, 
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 
nezodpovedajú skutočnosti, 
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
e)  pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami, 
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel 
v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie vo výzve na predkladanie ponúk, 
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
v určenej lehote, 
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom 
v určenej lehote, 
k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti 
finančného a ekonomického postavenia, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote 
inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky, 
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom 
novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 
27.8.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača, že 
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. 
 
27.9 Hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
27.9.1 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho 
subjektu, že: 
a)   neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, 
b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu 
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, 
c)  poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré 
nahradil jednotným európskym dokumentom. 

 
27.9.2 Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej 
osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa bodu 27.9.1 aj o tejto osobe. 

 
27.9.3 Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné 
informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného 
obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky 
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subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do 
týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek 
identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. 

 
27.9.4 Jednotný európsky dokument musí byť vyhotovený v jazyku predkladanej ponuky 
a musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
Ak sa skupina dodávateľov zúčastňuje na postupe verejného obstarávania spoločne, musí 
predložiť samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie s informáciami 
požadovanými (v častiach II až IV Štandardného formulára jednotného európskeho 
dokumentu pre obstarávanie) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt. 
Vzor formulára jednotného európskeho dokumentu vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame 
vypĺňanie, je možné si stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie. Informácie 
týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa poskytnuté verejným 
obstarávateľom si uchádzač do vzoru prenesie sám. 

 
27.9.5 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na 
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu 
uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným 
európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 
 
27.9.6 Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV 
Jednotného európskeho dokumentu oddiel α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez 
toho aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 
 
27.9.7 V prípade, že uchádzač predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti jednotným európskym dokumentom, uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí predložia verejnému obstarávateľovi v lehote nie kratšej ako 5 pracovných 
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti všetky doklady podľa F. Podmienky účasti...a to 
nasledujúcim spôsobom: 
27.9.7.1 uchádzači predložia verejnému obstarávateľovi všetky doklady, ktoré predtým 
nahradili jednotným európskym dokumentom, a ku ktorým verejný obstarávateľ nemá prístup 
priamo a bezodplatne v elektronických databázach, príp. ktoré má k dispozícii z iného 
verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné, 
27.9.7.2 predložené doklady nesmú byť v rozpore s údajmi uvedenými v jednotnom 
európskom dokumente, 
27.9.7.3 doklady musia byť predložené v súlade s podmienkami účasti uvedenými vo výzve 
na predkladanie ponúka v časti F. Podmienky účasti... týchto súťažných podkladov. 
 
28 VYHODNOCOVANIE PONÚK  

28.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska 
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností 
overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Komisia posúdi zloženie 
zábezpeky. 
 
28.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a 
v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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28.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa 
bodov 28.1 a 28.2, bude z verejného obstarávania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne 
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vyplývajúceho najmä z nesúladu 
predloženej ponuky s požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom 
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
28.4 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, 
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj 
o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
 
28.5 Ak sa pri zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, komisia 
písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu 
podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä: 
28.5.1   hospodárnosti výrobných postupov, 
28.5.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač 
k dispozícii na dodanie tovaru, 
28.5.3   osobitosti tovaru navrhovaného uchádzačom, 
28.5.4  dodržania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
pracovného práva podľa osobitných predpisov, 
28.5.5   dodržania povinností voči subdodávateľom, 
28.5.6   možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
 
28.6 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, 
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou 
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia  najmenej o 
a) 15 % nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou 
cenou alebo, 
b) 10 % nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 
 
28.7 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 
28.4 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza 
z predložených dôkazov. 
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak: 
28.7.1 uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 
28.7.2 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných 
na vypracovanie ponuky, 
28.7.3 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 
28.4 do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila 
dlhšiu lehotu, 
28.7.4 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade 
s požiadavkou podľa bodu 28.4, 
28.7.5  uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
28.7.6 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 
28.5, 
28.7.7 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným 
vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 
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28.7.8 uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 
 
28.8 Ak uchádzač bude odôvodňovať mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, 
musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola 
poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku. 
 
28.9 Komisia opraví zrejmé chyby v písaní alebo počítaní aj v súvislosti s návrhmi na plnenie 
kritérií v zmysle výkladového stanoviska č. 5/2016 z 15.4.2016. 
28.9.1 O vykonanej úprave výpočtu návrhu na plnenie kritérií komisia bezodkladne 
upovedomí uchádzača. 
28.9.2 Komisia vylúči ponuku uchádzača z verejného obstarávania ak uchádzač neakceptuje 
opravenú sumu. 
 
28.10 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením: 
28.10.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými 
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet 
zákazky určenými verejným obstarávateľom, 
28.10.2   lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky. 
 
28.11 Z tých ponúk uchádzačov, ktoré splnili podmienky určené verejným obstarávateľom 
a neboli vylúčené z verejného obstarávania podľa bodu 26, 27 a 28, verejný obstarávateľ určí 
v rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie 
ponúk (časť G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia) poradie uchádzačov 
porovnaním výšky navrhnutých cien za dodanie celého predmetu zákazky v € s DPH, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. 
 
28.12 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú 
určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. 
 
29 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  

29.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky v € s DPH  t.j. cena, 
ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúknuté plnenie predmetu zákazky, na 
základe čoho bude určené aj poradie uchádzačov v elektronickej aukcii. 
 
30 PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE (EAUKCIE ) 

30.1 Všeobecné informácie 
30.1 Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania 
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien 
upravených smerom nadol. 
30.1.2 Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 
30.1.3 Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Univerzitná nemocnica Martin, 
bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch. 
30.1.4 Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na predkladanie 
ponúk a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. 
30.1.5 Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na 
predkladanie nových cien upravených smerom nadol. 



Kompresová stanica Strana 23 

 

30.1.6 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na 
určenej adrese vo verejnej dátovej sieti internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny 
upravené smerom nadol. 
30.1.7 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači 
oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie). 
30.1.8 Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line 
vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásenými do eAukcie a ich 
vyhodnocovanie v limitovanom čase. 
 
30.2 Priebeh 
30.2.1 Názov eAukcie: „Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod 
medicinálneho plynu“.  
Vyhodnotenie ponúk predložených do predmetnej podlimitnej zákazky sa uskutoční 
prostredníctvom elektronickej aukcie. 
Ponuky uchádzačov v eAukcii budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej  
ponukovej ceny – ceny za celý predmet zákazky v € s DPH v zmysle časti D. Spôsob 
určenia ceny súťažných podkladov. 
Prvok, ktorého hodnota je predmetom ponuky uchádzača v eAukcii je cena za celý predmet 
zákazky v € s DPH v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 
 
30.2.2 Ceny budú vyjadrené v € s DPH. 
 
30.2.3 V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na 
vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých 
ponukových cien za predmet zákazky uvedený v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po 
určení poradia na základe predložených ponúk v listinnej podobe, vyhlasovateľ vyzve 
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a 
ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien za celý predmet 
zákazky v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) 
vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej 
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné 
uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom 
najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola. 
 
30.2.4 eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ. 
 
30.2.5 V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a popisom aukčného 
prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cien, pravidlá 
predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod. 
 
30.2.6 Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase 
uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť 
zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade 
s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku 
a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa 
a priebehu budú uvedené vo Výzve. 
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30.2.7 Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku 
Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia (v tých častiach predmetu zákazky, kde 
podali ponuku): 

• ich celková ponuková cena v € s DPH, 
• najnižšia celková ponuková cena v € s DPH, 
• ich priebežné umiestnenie (poradie). 

Predmetom úpravy v eAukcii bude prvok, ktorého hodnota  je predmetom ponuky uchádzača 
v eAukcii. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol. 
Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky v € s DPH (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste). 
V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie 
v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich 
relatívne umiestnenie v danej časti. 
 
30.2.8 Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,01 % z aktuálnej ceny položky daného 
uchádzača. 
 
30.2.9 Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude 
upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 % . Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa 
viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača. 
 
30.2.10  Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového 
limitu 30 min. eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 
30 min., žiadne nové ceny v žiadnej časti predmetu zákazky, ktoré spĺňajú požiadavky 
týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch. Koniec eAukcie 
sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene 
ceny v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky) v posledných dvoch minútach trvania 
elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času 
zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po 
ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny. 
 
30.2.11 Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej 
celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením. 
 
30.2.12 Technické požiadavky pre prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený 
na internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov:  

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, 
- MozillaFirefox od verzie 13.0 a vyššia alebo 
- GoogleChrome. 

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. 
Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty. 
 
30.2.13 Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve. 
 
30.2.14 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej 
energie, konektivity na internet, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom 
pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený 
náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným 
internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické 
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prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade 
nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa. 
 
30.3 eAukcia sa definitívne ukončí po obdržaní oznámenia: „eAukcia bola ukončená. 
Ďakujeme za účasť. Prosíme o zaslanie Protokolu o účasti vo výberovom konaní.“ 

 
Po ukončení Aukčného kola uchádzači zašlú verejnému obstarávateľovi potvrdené Protokoly 
o účasti vo výberovom konaní (e-mailom, faxom alebo poštou). Platnosť prístupových kľúčov 
bude uvedená vo Výzve na účasť v eAukcii a po uplynutí tejto lehoty sa už uchádzač nebude 
môcť do eAukčnej siene prihlásiť. Uchádzači si počas tejto lehoty môžu pre vlastnú 
informáciu vytlačiť protokoly z priebehu eAukcie a histórie e-aukčného prípadu. 
 
30.4 Celkové vyhodnotenie ponúk 
30.4.1 Po skončení eAukcie systém PROEBIZ identifikuje úspešného uchádzača. Verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s výsledkami úvodného úplného vyhodnotenia 
a v súlade s výsledkami eAukcie. 
 
30.4.2 Ak sa po skončení eAukcie ponuka úspešného uchádzača bude javiť ako mimoriadne 
nízka vo vzťahu k tovaru, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej 
časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní a bude postupovať v zmysle bodu 28.7 a v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
30.4.3 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, 
verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača, alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 
dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o 
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
31  INFORMÁCIA O  VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  

31.1 Po vyhodnotení ponúk formou eAukcie a po skončení vyhodnotenia ponúk podľa bodu 
30.4.4 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača verejný obstarávateľ 
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu 
o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. 
 
31.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk 
vrátane poradia uchádzačov a skutočnosť, že jeho ponuku prijíma. Úspešný uchádzač bude 
vyzvaný na predloženie zmluvy s prílohou č.1 v štyroch vyhotoveniach. 
Zmluvy s prílohami musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom 
uchádzača oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
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Úspešný uchádzač zároveň so zmluvou, najneskôr však do 10 dní odo dňa prevzatia 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, predloží verejnému obstarávateľovi: 

- osvedčenie resp. oprávnenie spoločnosti na opravu a montáž dodávaných vyhradených 
technických tlakových zariadení autorizovanou osobou v zmysle platných predpisov  
(odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti oprava vyhradených technických 
zariadení tlakových). Ak je doklad vystavený v zahraničí, je potrebný aj jeho úradný 
preklad do štátneho jazyka (originál alebo úradne overená kópia); 

- osvedčenie resp. oprávnenie spoločnosti na činnosti na vyhradených technických 
zariadeniach elektrických autorizovanou osobou v zmysle platných predpisov. Ak je 
doklad vystavený v zahraničí, je potrebný aj jeho úradný preklad do štátneho jazyka 
(originál alebo úradne overená kópia); 

Budú akceptované aj iné rovnocenné certifikáty vydané príslušnými certifikačnými orgánmi, 
ktoré zaručujú rovnocenné dôkazy (originál alebo úradne overená kópia). 
V prípade, že úspešný uchádzač požadované doklady nepredloží, verejný obstarávateľ 
to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude postupovať podľa bodu 
32.4 až 32.8 súťažných podkladov tejto podlimitnej zákazky a v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní. 
 
31.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk 
vrátane poradia uchádzačov a skutočnosť, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ 
uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách 
prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 
 

Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

32  UZAVRETIE ZMLUVY  

32.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie zmluvy vrátane 
prílohy, ktorá bude doplnená o konečné ceny, ktoré boli výsledkom elektronickej aukcie.  
V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v 
predloženej zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min. 
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa, 
IČO), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. 
Zmluvy budú podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača 
oprávneného konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzač predloží zmluvy 
v štyroch vyhotoveniach. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi 
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
 
32.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov  
verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní  v registri partnerov verejného sektora. 
 
Verejný obstarávateľ  môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase 
uzavretia zmluvy zapísaný v registri verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora. 
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32.3 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty 
deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona 
o verejnom obstarávaní, ak neboli uplatnené revízne postupy podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany uchádzačov verejný 
obstarávateľ bude postupovať pri uzatvorení zmluvy podľa ustanovení § 56 ods. 3 – 5 zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 
32.4 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 56 ods. 2 až 5, ak boli doručené námietky, 
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastane jedna z 
týchto skutočností: 
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejnému 
obstarávateľovi, 
b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní, 
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi. 
 
32.5 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzavretie 
písomne vyzvaný. 
 
32.6 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa 
bodu 32.5, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. 
 
32.7 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, 
neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby 
mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, 
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v 
poradí. 
 
32.8 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá  
do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 
 
32.9 Zároveň platí, že ak bol, alebo je subjekt zaregistrovaný v registri konečných užívateľov 
výhod vedenom úradom (do 31. januára 2017), bude sa priamo považovať za partnera 
verejného sektora a bude sa tiež považovať za zapísanú osobu v novom registri partnerov 
verejného sektora. Tieto subjekty však budú povinné vykonať dodatočne do 31. júla 2017 
proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy, teda 
podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je 
sankcionovaný výmazom dotknutého subjektu z tohto registra. 
 
32.10 Zmluva uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania je považovaná za povinne 
zverejňovanú zmluvu, vzhľadom na to, že sa jedná o písomnú zmluvu, ktorú uzaviera povinná 
osoba v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona 
v centrálnom registri zmlúv sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová 
organizácia alebo príspevková organizácia zriadená ministerstvom. Na účinnosť povinne 
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zverejňovaných zmlúv sa vzťahujú ustanovenia § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzn. ak zákon ustanovuje povinné zverejnenia zmlúv, 
zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
32.11 Verejný obstarávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy uverejní v profile v členení 
podľa jednotlivých verejných obstarávaní zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok 
účasti, ponuky všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z 
otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, správu podľa § 24 zákona o verejnom 
obstarávaní, zmluvu. 
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Verejný obstarávateľ: 
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA 
 

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

B.  Zábezpeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN,  NOVEMBER 2016 
 (MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) 
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B. Zábezpeka 
 
1 Zábezpeka 
1.1 Súčasťou predloženej ponuky musí byť zloženie zábezpeky. 
 
1.1.1 Zábezpeka je stanovená vo výške  1 500,- EUR slovom jedentisícpäťsto eur 
 
1.2 Spôsoby zloženia zábezpeky: 
1.2.1 zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo 
1.2.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 
 
1.3 Podmienky zloženia zábezpeky. 
1.3.1 Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa: 
1.3.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, s uvedením 

variabilného symbolu: 922016. Do správy pre klienta uviesť názov uchádzača. 
 

- Platobná inštrukcia – SEPA prevody cez Európsky platobný systém STEP2 
potrebná pre úhradu zábezpeky: 
(údaje potrebné pre vykonanie SEPA prevodu v prospech účtu klienta Štátnej 
pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje) 
 
Banka príjemcu: Štátna pokladnica 
Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia 
 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 
Číslo účtu príjemcu IBAN: SK33 8180 0000 0070 0028 1422 
 
Názov účtu príjemcu: Univerzitná nemocnica Martin 
Adresa príjemcu: Kollárova 2, 036 59  Martin, Slovakia 
Kód krajiny: SK 
Účel prevodu: VS-922016 
 

- Platobná inštrukcia – korešpondenčné bankovníctvo - SWIFT: 
(údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre 
SEPA prevod, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom 
sprostredkujúcej banky prostredníctvom siete SWIFT – povinné údaje) 
 
Banka príjemcu: Štátna pokladnica 
Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 
 
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia 
BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX  (SUBASKBX) 
Číslo účtu príjemcu: SK33 8180 0000 0070 0028 1422 
 
Názov účtu príjemcu: Univerzitná nemocnica Martin 
Adresa príjemcu: Kollárova 2, 036 59  Martin, Slovakia 
Kód krajiny: SK 
Účel prevodu: VS-922016 
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1.3.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr 

v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. 23.2.2017. Lehota platnosti 
zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa 
trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 

1.3.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 
1.4.1.1 a 1.4.1.2 bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. 

 
1.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača: 
1.3.2.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného 

zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej 
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou 
bankou. Záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou musí byť predložená 
v pôvodnom jazyku a súčasne doložená úradným prekladom do slovenského jazyka 
(originál alebo úradne overená kópia). 
Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do 31.8.2017. 
V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi 
lehoty neplynú v dôsledku § 173 zákona o verejnom obstarávaní, čoho dôsledkom 
môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky. 

1.4.2.3 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa 
(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako 
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. 

1.4.2.4 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 1.4.2.1 a 1.4.2.2, bude 
uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. 

1.4.2.5 V prípade, že bude uchádzačom poskytnutá banková záruka, požiadajú o jej predĺženie 
v závislosti s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, ktoré im oznámi verejný 
obstarávateľ. 

 
1.4 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky: 
1.4.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa: 
1.4.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného 

obstarávateľa podľa bodu 1.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi. 
1.4.1.2 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo 

dňa 
1.4.1.2.1 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ 

vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý 
postup zadávania zákazky, 

1.4.1.2.2 uzavretia zmluvy. 
a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných 
prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka vrátane prislúchajúcich úrokov. 

 
1.4.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača: 
1.4.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím 

lehoty, na ktorú bola vystavená (vrátane predĺženej lehoty v prípade, ak verejnému 
obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku § 173 zákona o verejnom obstarávaní), ak 
veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej 
záruky počas doby jej platnosti. 

 
1.5 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 1.3. 
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1.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač: 
1.6.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo 
1.6.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
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Verejný obstarávateľ: 

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA 
 

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

C. Opis predmetu zákazky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN,  NOVEMBER 2016 
 (MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) 



Kompresová stanica Strana 34 

 

C. Opis predmetu zákazky 

 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu 
 
1. 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod 
medicinálneho plynu pozostávajúca z dodávky kompresorovej techniky do centrálnej 
kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu vrátane projektu 
skutočného vyhotovenia, dopravy do Univerzitnej nemocnice Martin, demontáže stávajúceho 
zariadenia, inštalácie nového zariadenia v pôvodných priestoroch, uvedenia do prevádzky 
(skúšobná prevádzka v trvaní 72 hodín), vrátane odborných skúšok autorizovanou osobou  
a odovzdanie návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, bezplatného zaškolenia 
personálu do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu.  
 
V plnej prevádzke jestvujúcej kompresorovej stanice je potrebné zrekonštruovať jestvujúci 
rozvod stlačeného vzduchu (demontáž stávajúceho zariadenia, napojenie na existujúci rozvod, 
úprava jestvujúceho rozvodu) podľa požiadaviek užívateľa.  
 
 
2. 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorá musí splniť nasledovnú špecifikáciu: 

Pôvodný stav: 

 
Technologická časť kompresorovej stanice je  navrhnutá z 5 ks dvojstupňových 
kompresorových jednotiek typu 70 B 2 - výrobca francúzska firma MIL´S každá o výkone 
69,3 Nm3/hod. vrátane filtračnej sústavy zaisťujúcej kvalitu stlačeného vzduchu. Zo sušičky 
zaisťujúcej relatívnu vlhkosť 0,586 %, ďalej odlučovača nečistôt 1 ks typ ÖWAMAT 4, 
BECOMAT T 11 - 4 ks, bakteriologického filtra typ BAC 122 a 4 ks vzdušníkov každý o 
objeme 1500 l vrátane prepojenia kompresorovej časti  - stlačeného vzduchu, elektročasti 
zaisťujúcej automatický chod kompresorovej stanice. Za výstup vzduchu po expanzii je 
zaradený homogenizér, ktorý zaisťuje konštanty obsah kyslíka v rozvádzanom vzduchu. 
 
Požadované technické parametre predmetu zákazky : 
 
Bezolejové rotačné skrutkové kompresory chladené vzduchom, ktoré kapacitne pokryjú odber 
celej Univerzitnej nemocnice Martin ako hlavný zdroj a aj ako záložný zdroj v zmysle platnej 
legislatívy pre zdravotníctvo. Vzájomné prepojenie so vzdušníkmi, ktoré sa nachádzajú 
v kompresorovej stanici. 
 
Súčasťou sústroja: 

- element 
- axiálne chladiaci ventilátor 
- poistný ventil a ventil minimálneho tlaku, so spätným ventilom 
- suchý filter vzduchu na sanie (pevné častice max. 1 µm) 
- dochladzovač vzduchu s automatickým odvádzače kondenzátu 
- úplne uzavretý el. motor IP55 
- integrovaný vymrazovací sušič na tlakový rosný bod +3°C 
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Ovládací panel: 
- automatické riadenie kompresora  so zobrazením aktuálneho prevádzkového stavu 

kompresora 
- presné riadenie požadovaného prevádzkového tlaku 
- ochrana kompresora - výstrahy a poruchovej odstavenie 
- automatické opätovné spustenie po výpadku napätia 
- informácie o prevádzkových hodinách, počtu štartov a meraných dátach 
- programovateľné nastavenie časovo závislých príkazov START / STOP 
- komunikácia v slovenskom  jazyku 
- možnosť napojenia na diaľkové monitorovanie  

 
Zostava kompresorovej stanice by mala pozostávať z troch kompresorov s parametrami: 
 

Technické parametre  

Výkonnosť pri výtlačnom pretlaku 10 
bar(*) [l/s] 

≥ 22,6 

Výkon elektromotora [kW] ≥ 15,0 

Minimálny pracovný tlak [bar] 2 

Maximálna teplota okolia [°C] 40 

Minimálna  teplota okolia [°C] 5 

Hladina hluku podľa PNEUROP 
PN8NTC2.2 [dB(A)] 

≤ 63 

Rozmer závitu pre pripojenie potrubia 
[G] 

1/2´´ 

 
 
Za kompresormi by mala byť inštalovaná úprava stlačeného vzduchu pozostávajúca z dvoch 
rovnocenných zostáv s parametrami: 

   

Technické parametre  

Výkonnosť pri výtlačnom pretlaku 10 
bar(*) [l/s] 

≥ 20 

Vstupný tlak 7 bar 

Min./Max. pracovný tlak [bar] 4/16 bar 

Min. / Max. pracovná teplota 1,5°/ 30°C 

Voda 67 ppm 

Tlakový rosný bod [°C] - 40 

Mechanické nečistoty ≤ 0,01 micron 

Olejová hmla ≤ 0,003 mg / m3 

oxid uhličitý CO2 < 500 ppm 

oxid uhoľnatý CO < 5 ppm 
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oxidy dusíka /NO + NO2/ < 2 ppm 

oxid siričitý SO2 < 1 ppm 

Rozmer závitu pre pripojenie potrubia 
[G] 

1/2´´ 

 
 
Podrobný technický opis bude tvoriť prílohu návrhu záväzných zmluvných podmienok. 
 
 
 
3. 
Hodnotenie splnenia špecifikácie : 
Ponuka uchádzača musí spĺňať všetky minimálne požiadavky zadefinované verejným 
obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky. 
 
V prípade, že ponuka nebude spĺňať všetky požiadavky stanovených v tomto opise, 
ponuka nebude zaradená do ďalšieho vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený 
z vyhodnotenia časti ponúk označených ako „Ostatné“ tejto zákazky. 
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Verejný obstarávateľ: 
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA 
 

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

D. Spôsob určenia ceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN,  NOVEMBER 2016 
 (MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) 
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D. Spôsob určenia ceny 
 
1. Cena za dodávaný predmet zákazky 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 
a bude vyjadrená v eurách (€). 

 
2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení (v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky): 
2.1  cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH              
2.2  sadzba DPH v %                                                       
2.3  sadzba DPH v €                                                      
2.3  cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                  

 
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu  v požadovanom 

zložení v €. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 
 

4. Ceny uvedené v  zmluve žiadame zaokrúhliť na dve desatinné miesta nasledovným 
spôsobom: napr. 0,1256 zaokrúhliť na 0,126   -   0,3122 zaokrúhliť na 0,312 

 
5. Cena uvedená v návrhu zmluvy za predmet zákazky v zmysle časti C. Opis predmetu 

zákazky musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky v € s DPH v súlade s platnými  
právnymi predpismi vrátane dopravy do miesta určenia, demontáže stávajúceho 
zariadenia, inštalácie nového zariadenia v pôvodných priestoroch, uvedenia do 
prevádzky, odborných skúšok autorizovanou osobou, odovzdania návodu na obsluhu, 
bezplatného zaškolenia personálu do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu, 
obchodnej prirážky, balenia, cla a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa 
vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania vo Vestníku. 

 
6. Uchádzač predloží kalkuláciu zmluvnej ceny predmetu zákazky podľa bodov 1. – 5. 

časti D. Spôsob určenia ceny len v časti ponuky označenej ako „Kritériá“ 
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Verejný obstarávateľ: 
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA 
 

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

E. Obchodné podmienky realizácie a dodania 
predmetu zákazky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN,  NOVEMBER 2016 
 (MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) 
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E. Obchodné podmienky realizácie a dodania predmetu zákazky 
 
1. 
Uchádzač predloží vo svojej ponuke v časti označenej ako „Ostatné“ návrh zmluvy v zmysle 
podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Súčasťou zmluvy bude aj požadovaná príloha. 
Uchádzač v návrhu zmluvy predkladanej v časti označenej ako „Ostatné“ neuvedie cenu za 
predmet zákazky. 
Návrh zmluvy bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
 
2. 
Ak ponuku predkladá uchádzač – skupina dodávateľov, predložená ponuka vrátane návrhu 
zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena tejto skupiny dodávateľov 
alebo zástupcom člena tejto skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena 
tejto skupiny v záväzkových vzťahoch, vtedy ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli 
alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 
 
3. 
Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky minimálne podmienky a štruktúru podľa tejto 
časti súťažných podkladov. Text návrhu zmluvy a jej prílohy nesmú obsahovať obmedzujúce 
alebo inak neprijateľné časti. V prípade, že bude návrh obsahovať takúto časť, ponuka bude 
zo zadávania podlimitnej zákazky vylúčená. 
 
4. 
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk, so súťažnými 
podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
 
5.  
V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v 
predloženej zmluve najneskôr v čase je uzavretia uvedie údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo 
obvyklý pobyt subdodávateľa, ), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 
6. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 
zmluvné podmienky uvedené v návrhoch zmlúv predložených uchádzačmi budú v rozpore 
s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým 
zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa. 
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Podmienky a štruktúra zmluvy: 

I.  „ VZOR NÁVRHU ZMLUVY“  
 

ZMLUVA  č. ...... / ...... 
uzavretá podľa § 409 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ďalej len zmluva) 

 
Čl. 1 

Zmluvné strany 
1.1 Predávajúci:  ..................................................................................... 
  (meno, názov, adresa) 
 Zastúpený:  ..................................................................................... 
 IČO:  ..................................................................................... 
 IĆ DPH:  ..................................................................................... 
 Bankové spojenie:  ..................................................................................... 
  (názov peňažného ústavu, číslo účtu – IBAN, BIC/SWIFT) 
 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .............., oddiel..........., vložka č. ........... 
 Uviesť údaj, či predávajúci je alebo nie je platcom DPH 
  (ďalej len predávajúci) 
 
1.2 Kupujúci:   Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin 
 Zastúpený:  MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA - riaditeľ 
 IČO:  00 365 327 
 DIČ:  2020598019 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 IBAN:   SK84 8180 0000 0070 0028 1377 
 BIC/SWIFT:  SPSRSKBAXXX 
  (ďalej len kupujúci) 
 

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„zmluvná strana“ 

 
Čl. 2 

Predmet zmluvy 
2.1. Zmluvou sa predávajúci zaväzuje zrealizovať rekonštrukciu kompresorovej stanice pre 
centrálny rozvod medicinálneho plynu pozostávajúcu z dodávky kompresorovej techniky do 
centrálnej kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu do Univerzitnej 
nemocnice Martin, demontáže stávajúceho zariadenia, inštalácie nového zariadenia 
v pôvodných priestoroch, uvedeniu do prevádzky (skúšobná prevádzka v trvaní 72 hodín) 
vrátane odborných skúšok autorizovanou osobou. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. 
Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou 
predmetu zmluvy je aj spracovanie projektu skutočného vyhotovenia a odovzdanie návodu na 
obsluhu v slovenskom/českom jazyku.  
Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa 
zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu cenu. 
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Čl. 3 
Cena 

3.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a jeho vykonávacej vyhlášky a to vo výške :  

 
cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH             ................................ 
sadzba DPH v %                                                      ................................ 
sadzba DPH v €                                                       ................................ 
cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                 ................................ 
 

3.2. V cene podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je zahrnutá  cena za celý predmet zmluvy v € s DPH 
v súlade s platnými predpismi, vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom 
zmluvy – spracovanie projektu skutočného vyhotovenia, doprava do miesta určenia, 
demontáž stávajúceho zariadenia, inštalácia nového zariadenia v pôvodných 
priestoroch, uvedenie do prevádzky a odborných skúšok autorizovanou osobou vrátane 
ostatných odvodov v krajine kupujúceho vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu 
verejného obstarávania vo Vestníku. Zaškolenie personálu do obsluhy predmetu zmluvy 
je bezplatné. 

 
3.3. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar zodpovedá technických a bezpečnostným 

normám EÚ príslušným pre dané tovary a túto skutočnosť doloží pri dodávke tovaru 
príslušnými dokumentmi.  

 
Čl. 4 

Platobné podmienky 
4.1 Kupujúci sa s predávajúcim dohodli na úhrade ceny za predmet zmluvy po splnení 

dodávky predmetu zmluvy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky a 
zaškolenia personálu  do obsluhy zariadenia a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy 
podľa Čl. 2 zmluvy.  

 
4.2  Predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu za predmet zmluvy v sume ......,- € s DPH, ktorá 

bude splatná do 60 dní od jej vystavenia predávajúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť 
faktúru až po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim. 

 
 

Čl. 5 
Miesto dodania predmetu zmluvy 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku do miesta plnenia –  Univerzitná  nemocnica 
Martin, Kompresorová stanica, Kollárova 2, 036 59  Martin.  

 
5.2 Lehota splnenia predmetu zmluvy je najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 
 
5.3 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v bezchybnom stave, v stanovenej 

lehote, na miesto určené v bode 5.1 tejto zmluvy, s požadovanými vlastnosťami 
a v kvalite v zmysle požiadaviek kupujúceho a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.  
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5.4 Splnením dodávky sa rozumie dátum protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu 
zmluvy do užívania. Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy zabezpečí predvedenie 
funkčnosti  predmetu zmluvy, vysvetlí základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu 
prevádzku a zaškolí v nevyhnutnom rozsahu zodpovedných pracovníkov, ktorí budú 
s predmetom zmluvy pracovať. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné  
strany preberací protokol. Pri plnení predmetu zákazky sa predávajúci zaväzuje 
dodržiavať príslušné právne predpisy a technické normy. Súčasťou protokolárneho 
odovzdania predmetu zmluvy do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej 
dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru predmetu zákazky 
v slovenskom/českom jazyku a bezpečnostno-technickým požiadavkám. 

 
5.5 Dodávka sa považuje za splnenú dňom protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy 

kupujúcim, v ktorom neboli uplatnené závady predmetu zmluvy, v zmysle bodov 5.1 – 
5.4 tejto zmluvy, v mieste plnenia, ktoré potvrdí kupujúci. 

 
5.6 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného         

predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke alebo ak 
predmet zmluvy má také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.  

 
Čl. 6 

Záručná doba, reklamačné konanie                          
6.1 Na predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu 2.1 tejto zmluvy poskytuje predávajúci záruku 

v dĺžke trvania min. 24 mesiacov od odovzdania, prevzatia a uvedenia do prevádzky.  
       Predávajúci sa zaväzuje v rámci záruky uskutočňovať pravidelný ročný servis predmetu 

zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom. 
 
6.2 Predávajúci zodpovedá v priebehu záruky za predmet zmluvy, stanovené technickými 

normami a zaväzuje sa bezplatne odstrániť všetky závady a poškodenia vzniknuté vadou 
materiálu, vadnou montážou, prípadne vadnou konštrukciou pri splnení podmienky, že sú 
dodržané povinnosti kupujúceho podľa požiadaviek legislatívy a návodu na používanie 
zariadenia. V prípade, že predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote 
alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má kupujúci právo zabezpečiť odstránenie 
reklamovaných vád prostredníctvom tretej osoby na náklady predávajúceho. 

 
6.3 Záruka sa nevzťahuje na poruchy, či závady spôsobené neodborným alebo násilným 

zaobchádzaním so zariadením, poprípade na závady spôsobené odcudzením súčastí 
zariadenia, popr. vyššou mocou. 

 
6.4 Predávajúci sa zaväzuje odstraňovať reklamované vady počas celej záručnej doby. 
 
6.5 Záručný servis vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich servisných technikov 

a servisných pracovísk. Počas záručnej lehoty zabezpečuje predávajúci nástup servisného 
technika na opravu  do 24 hodín od telefonického nahlásenia poruchy. 

       Zodpovedný pracovník predávajúceho je .............................., tel. ...................., resp.   
       fax: ..................  .   
 
6.6. Predávajúci sa zaručuje zabezpečiť dodávku náhradných dielov max. do 1 mesiaca 

po predložení záväznej objednávky. 
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Čl. 7 
Zodpovednosť za škodu 

7.1  Predávajúci sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu vzniknutú 
v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy kupujúcemu alebo tretím osobám, odstráni 
na svoje náklady uvedením do pôvodného stavu, resp. ak uvedenie do pôvodného stavu 
nie je možné, uhradí spôsobenú škodu v celom rozsahu poškodenému kupujúcemu 
alebo poškodenej tretej osobe.          

 
7.2 Predávajúci prehlasuje, že má uzatvorené poistenie pre prípad škody spôsobenej inej 

osobe pri výkone svojej činnosti. 
 

Čl. 8 
Zmluvné sankcie 

8.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok 
z omeškania v súlade s ust. nar. vlády č. 21/2013 Z.z. v platnom znení. 

 
8.2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 
 
8.3.  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  všetky  spory,   ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy alebo         

v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor         
rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov         
Slovenskej republiky. 

 
8.4.  Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 
8.5   Predávajúci   sa   zaväzuje,   že  bez   súhlasu  kupujúceho  nepostúpi  svoju peňažnú        

pohľadávku  vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany         
predávajúceho tretej strane bez súhlasu kupujúceho je neplatné.  

 
Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
9.1 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy špecifikovaného v Čl. 2 tejto zmluvy využije 

nasledujúcich subdodávateľov:  
Obchodné meno alebo názov: ................................................................  
Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: ................................................................  
IČO: ................................................................  
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: ................................................................  
- meno a priezvisko: ................................................................  
- adresa pobytu: ................................................................  
- dátum narodenia: ................................................................  

 
9.2 Predávajúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny uvedených údajov o 

subdodávateľovi, bezodkladne oznámiť túto zmenu kupujúcemu, najneskôr však do 
piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o uvedenej zmene dozvedel.  

 
9.3 V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa uvedeného v bode 

9.1 predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť túto zmenu a údaje podľa bodu 9.1 o 
novom subdodávateľovi, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa o 
uvedenej zmene dozvedel.  
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9.4 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch 

zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto zmluve. 
 
9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu  sú 

určené dva rovnopisy. 
 
9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
9.7  Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami   
        Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
9.8  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia        

s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

 
 
Príloha č. 1 - Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy (technické parametre predmetu 
zmluvy v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky) 
 
 
 
V Martine, dňa: ........................................                dňa:           ...................................... 
 
   
 
Za kupujúceho                                      Za predávajúceho 

 
Meno: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA           Meno:         ...................................... 
 
funkcia:  riaditeľ UNM                        funkcia:      ...................................... 
 
Podpis: .............................................              Podpis:       ...................................... 
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Verejný obstarávateľ: 
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA 
 

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia, finančného a ekonomického  

postavenia   uchádzačov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN,  NOVEMBER 2016 
 (MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) 
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F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického 
postavenia uchádzačov 

 
 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
 
1. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO 

POSTAVENIA 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
1.1 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1  
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) v súlade s ustanoveniami zákona. 
 
1.2  V prípade preukazovania splnenia podmienok účasti osobného postavenia dokladmi sa 
vyžaduje predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov (pokiaľ 
nie je uvedené inak). 
 
1.3 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
do štátneho jazyka. 
 
1.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
 
2. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA 

FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie podľa: 
2.1 § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie: 
- vyjadrenia od banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej má uchádzač 
vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať 
informáciu o tom, že uchádzač 

a) nebol v nepovolenom debete, 
b) plní si voči banke všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, 
c) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
d) jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. 

Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie posledných šesť mesiacov (1.8.2016 – 
31.1.2017), resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia 
prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu. 
K vyjadreniu banky/bánk uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že nemá vedené účty 
ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené 
vyjadrenie. 
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V súlade s ustanovením §38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 
odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti týkajúcej sa finančného 
a ekonomického postavenia vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti nasledovne: 
Podmienku účasti týkajúcu sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný 
obstarávateľ primerane v súlade s ustanovením § 33 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný 
obstarávateľ si potrebuje overiť ekonomickú stabilitu uchádzača a jeho schopnosť plniť si 
svoje finančné záväzky. Jej potreba zahrnutia sleduje cieľ nájsť dodávateľa predmetu 
zákazky, ktorý si plní všetky záväzky včas a riadne. 
 
2.2 Doklady na preukázanie ekonomického a finančného postavenia je treba predložiť ako 
originály alebo ich úradne overené kópie (pokiaľ nie je uvedené inak). 
 
2.3 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
do štátneho jazyka. 
 
2.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej 
postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť 
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať 
svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, 
že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
2.5 Verejný obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť 
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie 
zmluvy spoločne. 
 
2.6 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom 
obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za 
všetkých členov skupiny spoločne. 
 
2.7 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného 
a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné 
a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný 
obstarávateľ považuje za vhodný. 
 
Uchádzačom predkladané doklady musia byť v rovnakej, alebo ekvivalentnej forme podľa 
uvedenej požiadavky verejného obstarávateľa, pričom z týchto dokladov preukazujúcich 
spôsobilosť podľa § 33 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovaných 
minimálnych úrovní požadovaných verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že 
preukazovanie sa týka osoby uchádzača. 
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3. SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ JE MOŽNÉ 

PREUKÁZAŤ AJ JEDNOTNÝM EURÓPSKYM DOKUMENTOM 
Uchádzač pri predkladaní časti ponuky „Ostatné“ môže predbežne nahradiť doklady na 
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v bodoch 1 - 2 časti 
F. Podmienky účasti...predložením jednotného európskeho dokumentu podľa bodu 27.9 časti 
A. týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu 
vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel α: Globálny údaj pre všetky 
podmienky účasti bez toho aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. 
 
Vzor formulára jednotného európskeho dokumentu vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame 
vypĺňanie, je možné si stiahnuť z webového sídla Úradu pre verejné obstarávanie. Informácie 
týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa, poskytnuté verejným 
obstarávateľom, si uchádzač do vzoru prenesie sám. 
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Verejný obstarávateľ: 
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin  
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
 
 
 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA 
 

 
 
 

TOVARY 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 

G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
a spôsob ich uplatnenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN,  NOVEMBER 2016 
 (MIESTO, MESIAC A ROK VYPRACOVANIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV) 
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G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
 
1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
 najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH  
 
1.1 Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia cena za celý predmet zákazky v € 
s DPH. 
Hodnotená bude ponúknutá zmluvná cena za celý predmet zákazky v € s DPH v zmysle časti 
D. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov, ktorou sa rozumie cena za rekonštrukciu 
kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu pozostávajúca z dodávky 
kompresorovej techniky do centrálnej kompresorovej stanice pre centrálny rozvod 
medicinálneho plynu vrátane projektu skutočného vyhotovenia, dopravy do Univerzitnej 
nemocnice Martin, demontáže stávajúceho zariadenia, inštalácie nového zariadenia 
v pôvodných priestoroch, uvedenia do prevádzky (skúšobná prevádzka v trvaní 72 hodín), 
vrátane odborných skúšok autorizovanou osobou  a odovzdanie návodu na obsluhu 
v slovenskom/českom jazyku, bezplatného zaškolenia personálu do obsluhy, zabezpečenia 
záručného servisu, obchodnej prirážky, balenia, cla a ostatných odvodov v krajine verejného 
obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania vo 
Vestníku. 
 
2.  Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria: 
2.1  Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, v zmysle podmienok a požiadaviek verejného 
obstarávateľa stanovených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, budú 
uchádzači „Výzvou na účasť v elektronickej aukcii“, vyzvaní na predloženie nových cien 
v zmysle časti D. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov v € s DPH upravených smerom 
nadol. 
Podľa výšky navrhnutej ceny za celý predmet zákazky v € s DPH sa určí úspešný a neúspešný 
uchádzač. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia cena za 
celý predmet zákazky v € s DPH. 
 
2.2 V prípade, že ponuka úspešného uchádzača (na základe výsledkov eAukcie) bude 
v zmysle bodu 30.4.2 časti A. súťažných podkladov vylúčená alebo ak úspešný uchádzač 
alebo uchádzači budú vylúčení z dôvodu nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v zmysle časti F. súťažných podkladov (v prípade ak uchádzač preukazoval 
splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní) alebo ak úspešný 
uchádzač neposkytol súčinnosť pri uzatvorení zmluvy – verejný obstarávateľ bude 
postupovať v zmysle § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní a môže uzatvoriť 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnili ako ďalší v poradí. 
 
2.3 Každému uchádzačovi na základe výsledku automatizovaného vyhodnotenia 
elektronickej aukcie a po skončení vyhodnotenia splnenia podmienok účasti podľa bodu 31.1 
časti A. súťažných podkladov bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
vrátane poradia uchádzačov. 
 
 
Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že elektronickú aukciu nepoužije v prípade: 

- ak ani jedna ponuka nebude spĺňať podmienky určené verejným obstarávateľom 
vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 
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Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu: 
- ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač 

 
Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č.1 súťažných podkladov Návrh na plnenie kritérií 
na vyhodnotenie ponúk. 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 
 
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin 
 
 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHO VISKA – 
tovary 
 
 
Názov predmetu zákazky: 
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho 
plynu 
 
 
 
Kritérium č. Názov kritéria Návrh 

 
1. 

 
Cena za celý predmet zákazky v € s DPH 
 

 
 

 
 
 
Obchodné meno uchádzača: ..................................................................................................... 
 
Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ........................................................................... 
 
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: .................................................................................... 
 
 
 
Podpis  a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:.............................................................. 
 
 
 
e-mail: ...............................................................  
 
 
tel.: ........................................ 
 
 
V ..........................................., dňa............................... 
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Príloha č. 2a súťažných podkladov: Identifika čné údaje uchádzača 
 
 
 
Firemná hlavička uchádzača 
 
 
 

Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2 
036 59  Martin 

 
 
 
 
Vec: Identifika čné údaje uchádzača 
 
 
 

Obchodné meno:  
Sídlo, miesto podnikania alebo 
obvyklý pobyt: 

 

Právna forma:  
Označenie registra:  
Číslo zápisu:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu – IBAN:  
Kontaktná osoba:  
     - telefónne číslo: 
     - fax: 
     - e-mail: 

 

 
 
 
 
 
V .................................  , dňa .............................. 
 
 
 
 
 
................................................. 
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača 
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 
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Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača 
 
 
 
Firemná hlavička uchádzača 
 
 
 

Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2 
036 59  Martin 

 
 
 
 
Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača 
 
 
Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že: 
 

a) sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami podlimitnej zákazky určenými 
verejným obstarávateľom; 

b) všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné; 
c) vo vyhlásenej podlimitnej zákazke predkladáme len jednu ponuku (v súlade s Výzvou 

na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi); 
d) nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto podlimitnej zákazke predkladá 

ponuku. 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
V .................................  , dňa .............................. 
 
 
 
 
 
................................................. 
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača 
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 
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Príloha č. 2c súťažných podkladov: Vzor textu bankovej informácie 
 
 
 
 
 
V nadväznosti na časť F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného 
a ekonomického postavenia uchádzačov je potrebné aby banková informácia obsahovala 
všetky požadované údaje. 
Z dôvodu vyvarovania sa pochybení pri spracovávaní bankovej informácie bankovou 
inštitúciou odporúčame požiadať o vydanie bankovej informácie v nasledujúcom znení: 
 
 
 
 
 
Banková informácia: 
- spoločnosť .................... je naším klientom od .................... 
- všetky svoje finančné záväzky voči banke, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, si klient plní 
riadne a včas 
- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.8.2016 – 31.1.2017) účet (účty) klienta nebol 
(neboli) v nepovolenom debete (prípadne sa uvedú evidované skutočnosti). 
- klient má (nemá) u nás poskytnutý úver (ak má uvedie sa dátum od kedy a text „klient 
dodržuje (nedodržuje) splátkový kalendár“) 
- za obdobie posledných 6 mesiacov (t.j. od 1.8.2016 – 31.1.2017) bankový účet (účty) klienta 
nebol (neboli) predmetom exekúcie. 
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Príloha č. 2d súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie – banky 
 
 
 
Firemná hlavička uchádzača 
 
 
 

Univerzitná nemocnica Martin 
Kollárova 2 
036 59  Martin 

 
 
 
 
Vec: Čestné vyhlásenie 
 
 
Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že: 
 
nemáme vedené účty ani záväzky za účelom podnikania v inej/ých banke/ách ako 
deklarovanej banke / deklarovaných bankách: .................... (vypísať názov banky / názvy 
bánk). 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
V .................................  , dňa .............................. 
 
 
 
 
 
................................................. 
meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača 
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu 
 
 
 
 
 


