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Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Sídlo :
IČO :
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30 232 295
SK2021252827
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.,
rektorka UMB v Banskej Bystrici
Štátna pokladnica
Bežný účet: 7000095590/8180

Kontaktná osoba:
Mgr. Elena Oravcová, odd. VO UMB
č. tel.: 048/ 446 11 14
fax:
048/446 11 88
E-mail: elena.oravcova@umb.sk
Ing. Jaromír Dzúrik, odd. energetiky UMB
č. tel.: +421 907 888 680, 048/446 57 00
E-mail: jaromir.dzurik@umb.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky: „Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických
zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v objektoch Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici“.

2.2. Hlavný predmet
Hlavný slovník:
71600000-4 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického
poradenstva

2.3 Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení
v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v objektoch Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, podľa podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
2.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 90 000,- € bez DPH.
Súťažné podklady vypracované: november 2013
Miesto vypracovania súťažných podkladov: Banská Bystrica

6

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: „Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických
zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v objektoch
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“

3. Komplexnosť zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorý verejný obstarávateľ stanovil.

4. Typ zmluvy a zdroje financovania
4.1 Výsledkom predmetu zákazky bude Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536
a nasl. Obchodného zákonníka, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia, zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb.
(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony – Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy.
4.2. Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu.

4.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu
zákazky tvorí časť, B. Opis predmetu zákazky, C. Spôsob určenia ceny a D. Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.

5. Miesto a termín plnenia
5.1. Miestom plnenia sú odborné prehliadky a skúšky v zmysle predmetu zákazky vykonávané
v objektoch verejného obstarávateľa:
1. Fakulta Humanitných
vied UMB

2. Fakulta Prírodných vied
UMB
3. Ekonomická fakulta UMB

4. Pedagogická fakulta UMB

5. Právnická fakulta UMB

Škola

Tajovského 40

Katedra telesnej výchovy a športu
Aula Beliana
Škola
Učebňový blok „C“
Učebňový blok „S“
Škola

Tajovského 40,
Tajovského 55
Tajovského 40
Tajovského 51
Ružová ul. 13
Ružová ul. 13
Tajovského 40

Enviro - katedra
Škola – nová budova
Škola – stará budova
Aula „Rotunda“
Učebňové bloky A, B. C
Budova dekanátu
Jedálenský blok „J“
Škola
Aula

Tajovského 57
Cesta na amfiteáter 1
Tajovského 10
Cesta na amfiteáter 1
Ružová ul. 13
Ružová ul. 13
Ružová ul. 13
Komenského 20
Komenského 20
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6. Fakulta politických vied
a medzinárodných
vzťahov UMB
7. Rektorát UMB

Škola

Kuzmányho 1

„Domček“
Budova Rektorátu
UVZ Liptovský Trnovec
Budova údržby, dopravy a
energetiky
Bytové hospodárstvo
Kotolne

Kuzmányho 3
Národná 12
Liptovský Trnovec 37
Tajovského 40

Študentský domov č. 1

Tajovského 53
Tajovského 10,40, 51
Cesta na amfiteáter 1
Komenského 20
Ružová ul. 13
Národná 12
Kuzmányho č. 1
Tr. SNP 53
Tajovského 40, 51
Komenského 20
Ružová ul. 13
Tr. SNP 53
Tajovského 40

Študentský domov č. 2
Študentský domov č. 3
Študentský domov č. 4
Študentský domov č. 5

Komenského 20
Tajovského 51
Tr. SNP 53
Ružová ul. 13

Regulačné stanice plynu

8. Správa účelových
zariadení UMB

Odborné prehliadky a skúšky budú vykonané na základe harmonogramu spracovaného
verejným obstarávateľom v zmysle zákonnej periodicity.
5.2. Termín začatia: odo dňa účinnosti zmluvy.
5.3. Termín skončenia zmluvy: 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo do
vyčerpania limitu podľa bodu 2.4

6. Variantné riešenie
6.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
6.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia.

7. Platnosť ponuky
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7.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30. 09. 2014, alebo
odôvodnenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
7.2. V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté
konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy podľa § 138 Zákona o verejnom obstarávaní,
bude to mať podľa Zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného
obstarávateľa okrem námietok podľa § 138 ods. 2 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní
a ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzatvorením zmluvy
podľa Zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení,
ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, lehoty verejnému obstarávateľovi
v súlade s ustanovením § 138 ods. 15 Zákona o verejnom obstarávaní neplynú. Verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

8. Podmienky verejnej súťaže
8.1. V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu,
že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ
postupovať tak, že prejde do priameho rokovacieho konania v zmysle § 58 ods. 1 písm. a)
Zákona o verejnom obstarávaní. Nebude však zverejňovať oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania a na rokovanie vyzve všetkých uchádzačov, ktorí v tejto verejnej
súťaži splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa.
8.2. V prípade, že ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným
verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť
o účasť a za predpokladu, že sa pôvodné podmienky zadávania zákazky podstatne
nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) Zákona
o verejnom obstarávaní, pričom prejde do priameho rokovacieho konania v zmysle § 58
ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.
8.3. Inak neprijateľná ponuka alebo inak neregulárna je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také
podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného
obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal,
alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať,
alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným
obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku
súťaž.

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
9.1. Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať
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písomnou formou poštou, faxom, elektronicky, alebo ich kombináciou. Elektronická
komunikácia je možná iba prostredníctvom mailovej adresy elena.oravcova@umb.sk .
9.2. Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len
„elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie
sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie
elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
9.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu
a informácie doručenej v písomnej forme je vždy rozhodujúca písomná forma.
9.4. Všetky písomnosti zaslané uchádzačom formou pošty budú mať na obálke označenie
„Podlimitná zákazka – NEOTVÁRAŤ a heslo súťaže“.
9.5. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje v slovenskom jazyku (štátnom jazyku),
prípustnou výnimkou je český jazyk.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.1. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených
v súťažných podkladoch alebo iných sprievodných dokumentoch, môže ktorýkoľvek
zo záujemcov spôsobom podľa bodu 9. požiadať o vysvetlenie priamo u zodpovednej
osoby na adrese: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská
Bystrica.
Zodpovedná osoba: Mgr. Elena Oravcová, oddelenie verejného obstarávania UMB
Tel.: +421 048 446 11 14
e-mail : elena.oravcova@umb.sk
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie doručená najneskôr do 03. 02. 2014.
10.3. Vysvetlenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov
alebo sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne,
najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, oznámi všetkým
záujemcom.
10.4. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené
v podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch, alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, v takomto prípade to preukázateľne oznámi súčasne všetkým
záujemcom najneskôr 7 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
pričom tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania.

11. Obhliadka miesta
11.1 Termín obhliadky miesta dodania zákazky: 30. 01. 2014 o 08:30 hod., Oddelenie energetiky
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UMB, Tajovského 40 .
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Dzúrik, vedúci odd. energetiky UMB, tel.č. 048/4465700,
+421907888680.

Časť III.
Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky
12.1. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené,
v slovenskom jazyku.

musia byť vyhotovené

12.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom
jazyku.

13. Obsah ponuky
13.1. Ponuka predložená uchádzačom v jednom originálnom vyhotovení a v jednej kópii
musí obsahovať:
13.1.1. Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide
o ponuku na predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov – uložený
v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.2. Obsah ponuky hneď za titulným listom (položkovitý zoznam predkladaných
dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany. Citovaný zoznam musí byť
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača – uložený
v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.3. Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom
na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) podľa časti F – „Kritériá na hodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov – uložený v uzavretej
časti ponuky označenej slovom „Kritériá“.
13.1.4. Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača
alebo miesto jeho podnikania, 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.
Dokument musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
Súťažné podklady vypracované: november 2013
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dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny - uložené v uzavretej časti
ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.5. Vyhlásenie uchádzača, že bez výhrady súhlasí s platnými podmienkami
verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných
dokumentoch, poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote predkladania
ponúk, ktoré musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny – uložené v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.6. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny - uložené v uzavretej časti
ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.7. Vyhlásenie uchádzača, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tejto verejnej
súťaži členom skupiny dodávateľov inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny uložené v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.8. Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 §28 zákona o verejnom obstarávaní (doklady, čestné vyhlásenia),
prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v časti E – Podmienky účasti uchádzačov týchto SP - uložené
v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.9. 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 právne vzťahy potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uložené v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.10.V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny
- uložené v uzavretej časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
Súťažné podklady vypracované: november 2013
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13.1.11.Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb v jednom vyhotovení, podľa časti D.
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov, bez
vyplnenia hodnôt zmluvnej ceny v Článku VI. Cena. Návrh Zmluvy
o poskytovaní služieb musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača - uložené v uzavretej časti ponuky označenej
slovom „Ostatné“.
13.1.12.Uchádzač predloží kompletnú ponuku aj na CD nosiči - uložené v uzavretej
časti ponuky označenej slovom „Ostatné“.
13.1.13.Vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky
v Centrálnom registri dokumentov verejného obstarávateľa v neobmedzenom
znení, alebo vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením svojej
ponuky v obmedzenom znení, pričom vo vyhlásení vyznačí tie časti, ktorých sa
obmedzenie týka. Obmedzenie sa nemôže vzťahovať na údaje, týkajúce sa
komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49a ods. 5 a povinnosti
zverejňovania podľa osobitného predpisu - uložené v uzavretej časti ponuky
označenej slovom „Ostatné“.
13.2. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. V prípade, že ponuka
uchádzača nebude obsahovať všetky požiadavky obstarávaného predmetu zákazky, bude
jeho ponuka z vyhodnotenia vylúčená. Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak v ponuke
budú kladené podmienky, ktoré sú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1999 Z.z., ktorou sa
vykonáva Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení vyhlášky č.375/1999 Z.z.
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná jednotková cena špecifikovaných druhov činností
podľa Prílohy č.1 týchto súťažných podkladov bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená na
základe matematických pravidiel na dve desatinné miesta. Cenu uchádzač stanoví
a predloží podľa tabuľky uvedenej v Prílohe č. 1.
14.3 Cena v čl. VI. bod 6.2. návrhu Zmluvy o dielo bude stanovená spôsobom:
14.3.1 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovaná
zmluvná jednotková cena pre všetky špecifikované druhy činností podľa Prílohy
č. 1 :
» navrhovaná zmluvná jednotková cena v eurách bez DPH: ............................ €
» výška DPH:
............................. €
» navrhovaná zmluvná cena v eurách vrátane DPH:

Súťažné podklady vypracované: november 2013
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14.3.2 ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,
upozorní verejného obstarávateľa vyhlásením „ Nie som platiteľom DPH“.
14.4 Uchádzač musí do svojej ponúknutej ceny zahrnúť všetky náklady spojené s riadnym
a úplným plnením predmetu zákazky.

15. Vyhotovenie ponuky
15.1. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej (listinnej) forme, v dvoch vyhotoveniach - jeden
originál a jednu kópiu. Listy ponuky musia byť označené poradovým číslom, zoradené
podľa obsahu ponuky a pevne zviazané tak, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii
s jednotlivými listami ponuky.
15.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne
overené kópie týchto potvrdení, dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

16. Zábezpeka
16.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

Časť IV.
Predkladanie ponuky
17. Označenie obalu ponuky
17.1. Uchádzač predkladá ponuku v samostatnej nepriehľadnej obálke tak, aby obsahovala
uzavretú časť s návrhom na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
„Kritériá“ a samostatne uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu
a označená požadovanými údajmi podľa bodu 17.2.
17.2. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
17.2.1. adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 18.1.
17.2.2. adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
17.2.3. označenie „ Podlimitná zákazka - NEOTVÁRAŤ “
17.2.4. označenie heslom: „OPaS EZ“.
Súťažné podklady vypracované: november 2013
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18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
18.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
poštou: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
osobne: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
podateľňa na prízemí Rektorátu UMB
Pre osobné doručenie ponuky je pracovná doba verejného obstarávateľa
od 08:00 hod. do 14:00 hod s prestávkou na obed od 11:00 hod do 11:30
hod.
18.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 11. 02. 2014 o 10:00 hod.
18.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk uvedenej v bode 18.2. sa
vráti uchádzačovi neotvorená.

19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
19.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2.
19.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 18.1. Doplnenú,
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 18.2. a na adresu podľa bodu 18.1.
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Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
20. Otváranie ponúk
20.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 11. 02 . 2014 o 12:00 hod. na adrese verejného
obstarávateľa: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
20.2 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ a časti ponúk
označených ako „Kritériá“ verejný obstarávateľ zverejní v svojom profile informáciu
s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponúk.
20.3 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky. Následne
otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako "Ostatné", obsahom ktorej sú dokumenty
podľa bodu 13. Obsah ponuky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
podľa § 26 - § 28 je možné nahradiť Čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods.
11 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom nahradené doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi až úspešný uchádzač podľa § 44
ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné", komisia označí
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky,
označenej ako "Ostatné", komisia vykoná všetky úkony podľa tohto Zákona, spočívajúce
vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky,
vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov
alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
20.4 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá", obsahom ktorých je návrh
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené a to v čase a na mieste oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky
neboli vylúčené. Komisia overí neporušenosť časti ponúk, označených ako "Kritériá"
a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje, uvedené v tejto časti ponuky sa
nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá", komisia označí
rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako "Ostatné", predloženú tým
istým uchádzačom.
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa otvárania ponúk za
uchádzača. Poverená osoba (fyzická osoba) predloží verejnému obstarávateľovi doklad,
ktorý ju oprávňuje zúčastniť sa otvárania obálok za uchádzača.
20.5. Verejný obstarávateľ do piatich dní odo dňa otvárania časti ponúk označených ako
„Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená zápisnicu, ktorej obsahom budú zverejnené
údaje na otváraní tejto časti ponúk.
Súťažné podklady vypracované: november 2013
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21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
21.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení
splnenia:
21.1.1. podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 Zákona
o verejnom obstarávaní
21.1.2. a požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa:
- finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie podľa
§ 27 Zákona o verejnom obstarávaní,
- technickej alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na ich preukázanie podľa
§ 28 Zákona o verejnom obstarávaní.
21.2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti:
21.2.1. týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 Zákona o verejnom obstarávaní
za každého člena osobitne,
21.2.2. splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
21.2.3. týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,
21.2.4. týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny
spoločne,
21.3. Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 21.1. sa bude
posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými
podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti "E –
Podmienky účasti uchádzačov" týchto SP a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa
bodu 21.2.
21.4. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak uchádzač nebude
spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti "E – Podmienky účasti
uchádzačov" týchto SP, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady
a informácie, alebo poskytne nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie.
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený
s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2
písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní.
21.4.1. Neplatnými dokladmi sú doklady:
- ktorým uplynula lehota platnosti,
- ktoré sú neúplné,
- ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
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22. VYHODNOCOVANIE PONÚK
22.1. Komplexnosť dokladov a splnenie požiadaviek podľa bodu 13. Obsah ponuky a Časti E.
Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov bude posudzované komisiou
verejného obstarávateľa spôsobom: (A) splnená požiadavka, (N) nesplnená požiadavka,
(ND) splnená požiadavka nahradeným dokladom. V prípade nesplnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa a náležitostí ponuky podľa týchto súťažných podkladov bude
ponuka z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty na uplatnenie námietky v súlade s § 138
ods. 2 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní.
Komisia ďalej vyhodnocuje len ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa určeného kritéria
na vyhodnotenie ponúk uvedeného v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
týchto súťažných podkladoch, spôsobom určeným v časti F. Kritériá na vyhodnotenie
ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.

Časť VI.
DÔVERNOSŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
23. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
23.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnocovania ponúk, vzájomného
porovnania a odporúčaní sú do prijatia ponuky najúspešnejšieho uchádzača dôverné.
Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného
obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže
poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani
žiadnym iným osobám.
23.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebudú použité bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.

Časť VII.
PRIJATIE PONUKY
24. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
24.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk
vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
v súlade s § 44 ods. 1.
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24.2 Po vyhodnotení ponúk a skončení postu podľa § 44 ods. 1 verejný obstarávateľ
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne
zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia a poradie uchádzačov vo svojom profile.
24.3 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Verejný obstarávateľ v oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní.

25.

UZAVRETIE ZMLUVY

25.1Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom v
lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva o poskytovaní služieb nesmie byť v rozpore so
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
25.2Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň
odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 Zákona
o verejnom obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola
doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3, alebo ak neboli podané námietky podľa §
138. V ostatných prípadoch bude verejný obstarávateľ postupovať podľa § 45 ods. 3 až 7
Zákona o verejnom obstarávaní.
25.3Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo
dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 Zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na
uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač
odmietne zmluvu o poskytovaní služieb uzavrieť, verejný obstarávateľ postupuje v súlade
s § 45 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní.
25.4V prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb
stratí v priebehu jej plnenia schopnosť plniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ
uzavrie zmluvu na ten istý predmet plnenia a za tých istých podmienok ako boli
stanovené v procese verejnej súťaže s uchádzačom, ktorého ponuka obsahovala druhú
najvýhodnejšiu ponuku, ak tento má záujem o predmet zákazky.
25.5 Zmluva uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania je považovaná za povinne
zverejňovanú zmluvu, vzhľadom na to, že sa jedná o písomnú zmluvu, ktorú zverejňuje
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.
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25.6 Na účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 47a Zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony, tzn. ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva
je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Časť VIII.
ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
26. ZRUŠENIE SÚŤAŽE
26.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa podmienok
uvedených v súťažných podkladoch, ak:
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietku
v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá podmienkam uvedeným v súťažných
podkladoch a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3
a námietku v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní,
- jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo a verejný
obstarávateľ ich nemohol predvídať,
- nebolo predložených viac, ako dve ponuky,
- ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú
čiastku určenú verejným obstarávateľom na predmet obstarávania.
26.2 Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný premet zákazky.

Časť IX.
REVÍZNE POSTUPY
27. ŽIADOSŤ O NÁPRAVU
27.1

Uchádzač alebo záujemca, ktorý sa domnieva, že postupom verejného obstarávateľa boli
alebo mohli byť jeho práva alebo právom chránené záujmy dotknuté, môže podať
verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
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27.2

Žiadosť o nápravu doručí na adresu: Univerzita Mateja Bela, Rektorát, Národná 12,
974 01 Banská Bystrica.

27.3 Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť
o nápravu doručiť, obsah písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty
na doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti upravuje § 136 Zákona
o verejnom obstarávaní.
27.4 Ak uchádzač alebo záujemca neuplatní žiadosť o nápravu v zákonom ustanovenej lehote,
právo na podanie námietok mu zaniká.

28. KONANIE O NÁMIETKACH
28.1 Konanie o námietkach upravuje § 138 až § 145 Zákona o verejnom obstarávaní.

Časť X.
ETICKÉ PODMIENKY
29. ETICKÉ PODMIENKY
29.1 Akákoľvek snaha záujemcu alebo uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do
nezákonných dohôd s inými uchádzačmi, alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na
vyhodnotenie ponúk, alebo zamestnanca verejného obstarávateľa vedie k vylúčeniu
uchádzača z procesu verejného obstarávania.
29.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných
uchádzačov zúčastnených v tomto verejnom obstarávaní.
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Verejná súťaž
podlimitná zákazka v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej zákon)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(Služby)

B. OPIS PREDMETU
ZÁKAZKY
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Opis predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky obstarávania je vykonanie odborných prehliadok a skúšok (ďalej OPaS)
elektrických zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v objektoch Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici“.
2. Poskytovanie služby počas trvania zmluvy bude v súlade s „Vyhláškou 508/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia“. Jednotlivé
činnosti budú spočívať vo výkone odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických
elektrických zariadení v súlade s citovanou vyhláškou a predpísanou periodicitou. Plnenie
predmetu zákazky bude v tomto rozsahu:
1.Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení:
- východiskové – STN 33 2000-6-61,
- periodické – STN 33 1500,
- strojov (technických zariadení) pred uvedením do prevádzky, po umiestnení alebo
strednej a generálnej oprave počas prevádzky v lehotách stanovených bezpečnostnými
požiadavkami – STN EN 60204-1.
2.Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov:
- bleskozvodové sústavy – STN 34 1390-6-61,
- aktívne bleskozvody – STN 331391.
3.Odborné prehliadky a skúšky uzemňovacích sústav:
- uzemňovacie sústavy – STN 33 2000-5-54,
- vyrovnávač potenciálu – STN 33 2140.
4.Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie – murované obytné a kancelárske
budovy a priestory, rekreačné strediská, školy, priestory pre lekárske účely, priestory pre
športové účely, elektrické rozvodne a prípojky NN a VN, výmenníkové stanice,
akumulátorovne, pracovné stroje.
5.Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom
výbuchu bez obmedzenia napätia – regulačné stanice plynu, plynové kotolne a pod.
vrátane bleskozvodov.
6.Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení:
- elektrického ručného náradia, predlžovacieho prívodu počas používania –STN 33 1600,
- elektrických spotrebičov počas používania – STN 33 1610 a elektrické zariadenie
strojov – STN EN 60204-1 (33 2200) – (chladničky, varné kanvice, mikrovlnné
zariadenia, mixéry, PC, televízory, prehrávače, atď.)
7.Poradenská a konzultačná činnosť, návrhy riešení.
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8.Odstraňovanie závad na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.
9.Priebežná aktualizácia harmonogramu vykonávania odborných prehliadok a skúšok na
UMB.
3. Odborné prehliadky a skúšky v zmysle predmetu zákazky budú vykonávané v objektoch
verejného obstarávateľa podľa bodu 5. Miesto a termín plnenia týchto súťažných
podkladov, na základe harmonogramu spracovaného verejným obstarávateľom v zmysle
zákonnej periodicity.
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C. SPÔSOB URČENIA CENY
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Spôsob určenia ceny
1. Zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách.
2. Navrhovaná zmluvná jednotková cena špecifikovaných druhov činností podľa Prílohy č. 1
týchto súťažných podkladov bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená na základe matematických
pravidiel na dve desatinné miesta. Cenu uchádzač stanoví a predloží podľa tabuľky uvedenej
v Prílohe č. 1.
3. Cena v čl. VI. bod 6.2. návrhu Zmluvy o dielo bude stanovená spôsobom:
3.1 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovaná zmluvná
jednotková cena pre všetky špecifikované druhy činností podľa Prílohy č. 1 týchto
súťažných podkladov :
» navrhovaná zmluvná jednotková cena v eurách bez DPH: ............................... €
» výška DPH:

............................... €

» navrhovaná zmluvná cena v eurách vrátane DPH:

............................... €

3.2. ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní
verejného obstarávateľa vyhlásením „ Nie som platiteľom DPH“.
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Verejná súťaž
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D. Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky
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ZMLUVA O DIELO
č. zmluvy: .........................
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia, zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky
zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – Obchodný zákonník,
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace
predpisy.

I. Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa/sídlo:
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB BB
Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe Splnomocnenia č. z. 398/2007, č. sp. 6322007-SR zo dňa 6.2.2007
Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB
Osoby oprávnené rokovať:
JUDr. Želmíra Machalová, referát právnych služieb UMB BB
- vo veciach právnych
Ing. Pavol Gordan, vedúci odboru prevádzky UMB BB
- vo veciach zmluvných
Ing. Dzúrik Jaromír, vedúci oddelenia energetiky UMB BB
- vo veciach technických a prevádzkových
IČO:
30 232 295
DIČO :
2021109211
IČDPH: SK 2021109211
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000242204/8180
Kontakty:
048/446 11 77, 446 11 67, fax: 048/446 11 88, 048/ 446 5149
Verejná vysoká škola podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
Právna forma:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č.
139/1992 Zb. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(ďalej len objednávateľ)

2.

Zhotoviteľ:
Adresa/sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
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Kontakty:
Registrácia:
(ďalej len zhotoviteľ)

II. Úvodné ustanovenia
2.1. Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle
§ 91 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
III. Predmet zmluvy
3.1. Predmetom zmluvy je „Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických
zariadení“ pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti (ďalej len „UMB“)
v súlade s vyhláškou č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia.
3.2. Predmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb – vykonávanie odborných
prehliadok a skúšok VTZ – elektrických zariadení v zmysle citovanej vyhlášky 508/2009 Z.
z. a v rozsahu citovaných STN:
3.2.1.Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení:
- východiskové – STN 33 2000-6-61,
- periodické – STN 33 1500,
- strojov (technických zariadení) pred uvedením do prevádzky, po umiestnení alebo
strednej a generálnej oprave počas prevádzky v lehotách stanovených bezpečnostnými
požiadavkami
- STN EN 60204-1
3.2.2.Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov:
- bleskozvodové sústavy – STN 34 1390-6-61,
- aktívne bleskozvody – STN 331391.
3.2.2.Odborné prehliadky a skúšky uzemňovacích sústav:
- uzemňovacie sústavy – STN 33 2000-5-54,
- vyrovnávač potenciálu – STN 33 2140.
3.2.3. Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie – murované obytné a kancelárske
budovy a priestory, rekreačné strediská, školy, priestory pre lekárske účely, priestory
pre športové účely, elektrické rozvodne a prípojky NN, výmenníkové stanice,
akumulátorovne, pracovné stroje.
3.2.4. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení v objektoch s nebezpečenstvom
výbuchu do napätia 1000 V– regulačné stanice plynu, plynové kotolne a pod. vrátane
bleskozvodov.
3.2.5. Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení:
- elektrického ručného náradia, predlžovacieho prívodu počas používania – STN 33
1600,
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3.3. Poskytované služby sa budú vykonávať na vyhradených technických zariadeniach
elektrických, ďalej na technických zariadeniach, ktorými sú elektrické spotrebiče, elektrické
ručné náradie, elektrické zariadenia strojov a zariadeniach na ochranu pred
účinkami
atmosférickej elektriny nachádzajúcich sa v objektoch UMB.
3.4. Predmetom zmluvy je poskytovanie ďalších služieb:
3.4.1. Spracovanie pravidelných štvrťročných harmonogramov odborných prehliadok a
skúšok EZ v zmysle citovanej vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
3.4.2. Spracovanie správ o vykonaných odborných prehliadkach. Správa musí byť v dvoch
tlačených exemplároch ako aj vo formáte PDF na CD vrátane príloh sumárov výpisu
chýb.
3.4.3. Odstraňovanie drobných závad na elektrických zariadeniach zistených počas výkonu
kontroly /odstránenie pavučín, prachu, ostatných nečistôt, oprava mechanických závad
skríň rozvádzačov, protikorózne nátery a pod./
3.4.4. Aktualizácie schém skutkového zapojenia
rozvádzačov, vrátane doplnenia
bezpečnostného označenia v zmysle platných noriem, vrátane označenia zariadenia
o vykonaní odbornej prehliadky v zmysle STN.
3.4.5. Odstraňovanie závad na elektrických zariadeniach zistených počas výkonu
kontroly,
3.4.6. Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia v tlačenej aj digitálnej podobe,
3.4.7. Aktualizácia jednopólových schém a ostatnej výkresovej dokumentácie EZ,
3.4.8. Nezávislé garančné merania v rámci prevzatia zariadení do užívania, resp. po uvedení
zariadení do prevádzky:
- premeranie základných parametrov siete U, I, W,
- premeranie základných parametrov siete U, I, W, Var, kVA,
- meranie uzemnení, zemničov, merných odporov pôdy,
- premeranie skratových pomerov,
- odpor siete/slučky,
- meranie životnosti, funkčnosti varistorových prepäťových ochrán.
- meranie statických kondenzátorov transformátorových staníc odberných
miest
objednávateľa.
3.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zmluvy na poskytovanie služieb
v oblasti odstraňovania závad v rozsahu zistených závad elektrických zariadení na základe
mimoriadnych potrieb, resp. špeciálnej ponuky na trhu služieb predmetu zákazky.
Uvedená skutočnosť bude riešená formou dodatkov k tejto zmluve po súhlase obidvoch
zmluvných strán.
IV. Miesto plnenia zmluvy
4.1

Miestom plnenia je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici so sídlom Národná 12, 974
01 Banská Bystrica a jej súčasti – Rektorát UMB BB, 6 fakúlt UMB BB, Správa účelových
zariadení UMB BB:
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Rektorát, Národná 12, 974 01 Banská
Bystrica
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied UMB,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
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•

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied UMB,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10,
974 01 Banská Bystrica
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta UMB, Ružová 12,
974 11 Banská Bystrica
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta UMB, Komenského 20,
974 01 Banská Bystrica
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Správa účelových zariadení UMB,
(Študentské domovy - ŠD):
- Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
- Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
- Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
- Ružová 15, 974 11 Banská Bystrica
- Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
• Učebné a výcvikové zariadenie, 032 22 Liptovský Trnovec č. 37
Konkrétne miesto plnenia bude určené v objednávkach.
4.2.
4.3

Konkrétne miesto plnenia bude zo strany objednávateľa určené objednávkou podľa
spracovaného harmonogramu v zmysle čl. III. bodu 3.4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dohodnuté služby v zmysle objednávky podľa čl. III. tejto
Zmluvy najneskôr do 20 dní odo dňa potvrdenia prijatej písomnej objednávky v rozsahu
služieb v nej uvedených.
V. Lehoty plnenia a povinnosti zhotoviteľa

5.1. Termín začatia diela: od účinnosti zmluvy.
5.2. Termín dokončenia diela: do 36 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do
vyčerpania limitu 90 000,00 eur bez DPH.
5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle § 537 ods.1 Obchodného zákonníka bude realizovať
práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, kvalitne
a kvalifikovane, ďalej v súlade s predpismi a STN, prípadne ISO normami, vzťahujúcimi
sa na takéto činnosti a v súlade s predmetom činností, ktoré má registrované vo výpise z OR
OS.
5.4. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje, že bude dodržiavať pri vykonávaní činností, ktoré sú
predmetom tejto zmluvy všetky technologické postupy, bude používať len originálne
náhradné diely agregáty a drobný materiál a bude vykonávať práce pomocou technických
zariadení, ktorými je vybavený.
5.5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie OPaS, ktoré sú predmetom zmluvy, fyzickými osobami
s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 24 Vyhl. 508/2009, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Doplnenie Prílohy č. 1 počas platnosti zmluvy musí byť realizované formou dodatku k tejto
zmluve.
5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy bude dodržiavať zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov a
príslušné jeho vykonávacie predpisy súvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete zmluvy,
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ďalej zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení vykonávacej vyhl. č. 121/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie zásady pre bezpečnosť prevádzky a protipožiarnu
bezpečnosť. Zamestnanci zhotoviteľa, ktorí sa budú pohybovať v objekte objednávateľa za
účelom plnenia predmetu tejto zmluvy, budú zo strany objednávateľa poučení v zmysle
citovaných právnych predpisov tohto bodu. O vykonanom poučení bude zhotoviteľom
vyhotovená zápisnica.
Pracovníci zhotoviteľa, ktorí neboli poučení nebudú môcť vykonávať práce súvisiace
s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia
vlastných zamestnancov.
5.7. Zhotoviteľ môže vykonávať odborné prehliadky a skúšky, pravidelné kontroly elektrických
zariadení ( ďalej len OPaS ) len za prítomnosti povereného zamestnanca objednávateľa,
pričom táto skutočnosť bude uvedená v predmetnej správe z OPaS.
5.8. Vzhľadom na to, že ide o akademickú pôdu, na ktorej sa zdržiava veľa študentov a tretích
osôb, tak zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, aby dostatočne zabezpečil priestor, kde bude
vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy z hľadiska BOZP a PO.
5.9. Ďalej je zhotoviteľ povinný pri vykonávaní zmluvne dohodnutých činností postupovať podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o spôsobe a o vykonávaní diela.
5.10.Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní zmluvne dohodnutých činností dodržať všetky
podmienky stanovené verejným obstarávaním.
5.11.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone prác pre objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy, obzvlášť vo vnútorných častiach objektov objednávateľa, bude dodržiavať zákon č.
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého platí
zákaz fajčenia vo všetkých objektoch UMB v Banskej Bystrici.
5.12.Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať cenové ponuky na vykonávanie činností odstraňovania
závad v rozsahu zistených závad elektrických zariadení na základe mimoriadnych potrieb
objednávateľa podľa čl. III., bodu 3.5. tejto zmluvy.

VI. Cena
6.1. Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky č. 375/1999 Z .z.
6.2. Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena nasledovne:
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.

Predmet zákazky na poskytnutie
služby

OPaS bleskozvodu
OPaS el. inštalácie budov
OPaS el. spotrebičov s pohyblivým
prívodom
OPaS el. strojov s pevným prívodom
Hodinová sadzba len pri odstraňovaní
závad a opravy drobného charakteru

Jednotka

€ bez DPH

DPH

€ s DPH

1 zvod
1 obvod
ks
ks
hod.
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6.3.

Do ceny sú zahrnuté náklady na dopravu, na zistenie stavu elektrického zariadenia,
vykonanie potrebného merania, demontáže a montáže príslušných krytov a vypracovania
správy z OPaS pre objednávateľa v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe a 1x na CD v Pdf.

6.4.
6.5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje nezmeniť uvedenú cenovú ponuku počas trvania zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny druhu služieb podľa požiadaviek a ponuky na trhu
a v objednávkach na daný predmet zákazky.

VII. Platobné podmienky
7.1. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom, prostredníctvom finančného
ústavu objednávateľa, na základe faktúry zhotoviteľa, ktorá musí obsahovať predpísané
náležitosti stanovené zákonom.
stanovené
7.2. V prípade ak faktúra nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti
zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov alebo ak nebude v súlade
s dodanou službou alebo bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ si vyhradzuje
právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedením
chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.
Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej zhotoviteľovi na opravu sa zastaví a na
opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená
vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova.
7.3. Lehota splatnosti faktúr sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázateľného doručenia
objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy je splnený dňom
odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
7.4. Faktúru je potrebné doručiť UMB BB riadnym úradným spôsobom.
7.5

Faktúra bude vyhotovená na základe objednávky objednávateľa za ucelený predmet.
Kalkulácia faktúry bude vyhotovená na základe dielčích správ o OPaS, v závere ktorých
bude uvedený vecný sumár položiek nasledovne:
Predmet zákazky na poskytnutie
služby
OPaS bleskozvodu
OPaS el. inštalácie budov
OPaS el. spotrebičov
s pohyblivým prívodom
OPaS el. strojov s pevným
prívodom

jednotka

počet

zvod
obvod
ks
ks

VIII. Záruka a zodpovednosť za vady
8.1. Zodpovednosť zhotoviteľa za predmet plnenia tejto zmluvy je stanovená § 560 a nasl.
Obchodného zákonníka.
8.2. Zodpovednosť za vykonávanie činností odstraňovanie závad v rozsahu zistených závad
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elektrických zariadení na základe mimoriadnych potrieb objednávateľa podľa čl. III.,
bodu 3.6. tejto zmluvy je 2 roky .

IX. Zodpovednosť za škodu a sankcie za omeškanie

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením svojich
povinností. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto zmluvou sa riadi
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.2 Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a potrebné
opatrenia k odvráteniu hroziacej škody.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s poskytovanou službou
podľa tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,05 % z ceny neposkytnutej služby za každý začatý deň omeškania.
9.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, ktorá prekročí dohodnutú lehotu
splatnosti má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05 % z ceny nezaplatenej faktúry za každý deň omeškania.
9.5 Zhotoviteľ uhradí zmluvnú pokutu za nedodržanie lehoty na odstránenie reklamovanej vady
v zmysle tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny predmetu za každý začatý deň omeškania,
alebo zvýšené prevádzkové náklady, ktoré vzniknú z titulu nedodržania tejto lehoty.
9.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním
s plnením predmetu zmluvy.

X. Ostatné dojednania
10.1. Každá činnosť v objektoch objednávateľa zo strany zhotoviteľa, t.j. jej začiatok a koniec,
musí byť nahlásená na Dispečing energetiky objednávateľa
na kontaktné číslo: 048/4465707; mobil: 0905308092

XI. Platnosť zmluvy a zánik zmluvy
11.1. Zmluva sa uzatvára na :
11.1.1 na dobu do 36 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy,
11.1.2 alebo do vyčerpania limitu podlimitnej zákazky podľa zákona o verejnom
obstarávaní najviac 90 000 € bez DPH.
11.2. V prípade, že finančný limit pre podlimitnú zákazku bude naplnený skôr ako za 36
mesiacov, zmluva skončí dňom vyčerpania finančného limitu tejto podlimitnej zákazky
podľa zákona o verejnom obstarávaní.
11.3. Táto zmluva zaniká:
11.3.1 Uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá
11.3.2 Pred uplynutím doby na ktorú bola uzavretá:
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b) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení
zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia zmluvy nie je
v dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola
písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu,
pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná
strana podstatným spôsobom poruší svoje zmluvné povinnosti. Odstúpením od
zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je
doručený druhej strane.
Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa na účely tejto
zmluvy rozumie poskytovanie nekvalitných služieb, na ktoré bol zhotoviteľ
opakovane a bezvýsledne písomne upozornený a nezabezpečil okamžitú
nápravu.
Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa sa na účely tejto
zmluvy rozumie najmä neplnenie záväzkov v zmysle článku VI. tejto
zmluvy, na ktoré bol objednávateľ písomne upozornený a napriek tomu,
nezabezpečil nápravu.

XII. Osobitné ustanovenia
12.1

12.2

12.3
12.4
12.5

Skutočnosti a informácie, ktoré zhotoviteľ získa v priebehu svojej činnosť podľa tejto
zmluvy sú označené ako obchodné tajomstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich uchová
v tajnosti a nesmie ich zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje v
súvislosti s informáciami týkajúcimi sa objednávateľa, ktoré nie sú verejne prístupné
a na ktorých majú záujem.
Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že neuvoľnia, nesprístupnia a neumožnia
uvoľnenie alebo iné sprístupnenie takých informácií, ktorých sprístupnenie môže alebo
mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou aplikácie príslušných
ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov , najmä v znení zák. č. 546/2010 Z. z , ktorým sa dopĺňa zák. č.
40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony – Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace
predpisy a ktorým sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy.
Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak
ide o podozrenie z páchanie trestného činu.
Pri porušení týchto dojednaní si bude objednávateľ uplatňovať náhradu škody
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť
zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje pôsobenie „Vyššej moci“, pričom
za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, havária, povodeň, štrajk, embargo,
administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti a teda prekážky, ktoré nastali
nezávisle od vôle zmluvnej strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladať, že by zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky
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mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku záväzku predvídať. Účinky
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú
tieto účinky spojené.
12.6 Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola
zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti
alebo vznikla z jej
hospodárskych pomerov.
12.7. Zhotoviteľ týmto dáva výslovný súhlas podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby jeho osobné údaje uvedené na prvej
strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme objednávateľa služieb a môžu
byť poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa
príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva poskytovateľ služieb po
dobu platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie
údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že pri výkone predmetu zmluvy budú dodržiavať citovaný
zákon.
12.8. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny,
dokumentu, vrátane písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu,
resp. iného dokladu niektorého z účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek
spôsobom súvisieť so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou sa použijú
ustanovenia tohto bodu zmluvy s tým, že za riadne doručovanie sa považuje
doručovanie do sídla/miesta podnikania, na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý
z účastníkov zmluvy písomne neoznámi druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na
ktorú sa má doručovať. Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje
za doručený:
12.8.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy,
12.8.2 okamihom, jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,
12.8.3 okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad
prevziať,
12.8.4 tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom
poštových služieb (napr. UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad
bol odoslaný na adresu sídla/miesta podnikania/ účastníka zmluvy uvedenú v
označení účastníkov zmluvy na prvej strane tejto zmluvy, resp. ak je uvedená
adresa na doručovanie, tak na túto adresu, a to aj v prípade, ak sa účastník zmluvy
o uložení, resp. pokuse o doručenie zásielky nedozvie alebo nedozvedel.
XIII. Záverečné ustanovenia
13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvných strán., prípadne ich oprávnenými zástupcami a
účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony – Obchodný zákonník, zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace
predpisy.
13.2. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade
vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.
Objednávateľ berie na vedomie povinnosť UMB BB zverejniť túto zmluvu ako aj
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na
zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
Za zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zodpovedá objednávateľ
(UMB BB), ako osoba povinná v zmysle citovaného zákona.
Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými
dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich
oprávnenými zástupcami.
Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
uvedenými v úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne
podpísali.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane dve
(2) vyhotovenia a objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia. Každé vyhotovenie má
hodnotu originálu.

V Banskej Bystrici dňa ................

V Banskej Bystrici dňa ...................

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

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

.......................................................
Ing. Ružena Fraňová
kvestorka UMB v Banskej Bystrici

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.
nadobúda táto zmluva (dodatok) účinnosť
dňa:.....................................................
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
podpis poverenej osoby: ...........................
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Príloha č. 1. k Zmluve o dielo č. ...........................................

Zoznam pracovníkov s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 24 Vyhl. 508/2009,
zabezpečujúcich vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení
v objektoch UMB v Banskej Bystrici a jej súčastí

P.č.

Meno a priezvisko

Dátum vystavenia osvedčenia
o odbornej spôsobilosti
v zmysle

Dátum aktualizácie
odbornej spôsobilosti

§ 24 Vyhl. 508/2009

Neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy sú :
» Osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb podľa horeuvedeného zoznamu
» Čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že každý subdodávateľ v čase plnenia predmetu zmluvy spĺňa
podmienky podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších

predpisov
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Verejná súťaž
podlimitná zákazka v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej zákon)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(Služby)

E. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
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Podmienky účasti uchádzačov
1. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA
§ 26 ods. 1 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením
dokladov spôsobom podľa § 26 ods. 2, originálom alebo overenou kópiou, pričom v doklade
pre splnenie podmienky podľa písm. f) musí uchádzač preukázať oprávnenie na vykonávanie
odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a elektromontážnych prác. Doklady
musia byť aktuálne, (nie staršie ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie
ponúk) a musia odrážať skutočný stav v čase predkladania ponuky. Uchádzač môže splnenie
osobného postavenia preukázať aj predložením platného potvrdenia Úradu pre verejné
obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie úrad podľa § 128 ods. 1
Zákona o verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, požadované
doklady predloží každý člen skupiny osobitne. Aktuálnosť údajov, uvedených v predloženom
doklade, potvrdí svojim podpisom štatutárny zástupca uchádzača alebo osoba oprávnená konať
za uchádzača.
2.PODMIENKY
OBSTARÁVANÍ,
POSTAVENIA

ÚČASTI
UCHÁDZAČOV
VO
VEREJNOM
TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO ALEBO EKONOMICKÉHO

Finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:
§ 27 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť
prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
Minimálna požadovaná úroveň:
Vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky, že uchádzač nebol v nepovolenom
debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) nebol
predmetom exekúcie za obdobie posledných 6 mesiacov. Výpis z účtu nenahrádza požadovaný
doklad. (Týka sa všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedené účty). Uchádzač zároveň
predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení, podpísané štatutárnym zástupcom, že
v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Doklady musia byť predložené ako
originály alebo úradne overené fotokópie.
§ 27 ods. 1 písm. c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi o nich.
Minimálna požadovaná úroveň:
Uchádzač predloží nasledovné účtovné doklady:
a) ako právnická osoba súvahou a výkazom ziskov a strát za roky 2010, 2011, 2012 ako
overenými fotokópiami potvrdenými daňovým úradom, pričom farebne vyznačí obrat
a hospodársky výsledok,
b) ako fyzická osoba výkazom o príjmoch a výdavkoch a výkazom o majetku a záväzkoch
za roky 2010, 2011, 2012 ako overené fotokópie potvrdené daňovým úradom.
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby celkový ročný obrat uchádzača bol min. 50 000,- €
s DPH.
Predložené dokumenty musia preukazovať, že uchádzač za roky 2010, 2011, 2012 dosiahol
kladný hospodársky výsledok.
Doklady žiadame predložiť ako originály potvrdené príslušným daňovým úradom, resp.
overené kópie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Odôvodnenie použitia podmienky účasti:
Podmienky vyplývajú z § 27 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom mapujú stav ekonomickej
a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke
v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku v súvislosti s plnením predmetu zákazky z titulu
ekonomickej nestability a pod. uchádzača. Podmienky sú primerané a ich potreba sleduje cieľ
nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a
včas.
3. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA §
28 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ
SPÔSOBILOSTI
3.1 § 28 ods. 1 písm. a) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukáže uchádzač zoznamom poskytnutých
služieb obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky, doplneným potvrdeniami o kvalite
poskytnutých služieb u odberateľov, s uvedením cien a lehôt dodania služieb a zhodnotenia
uskutočnených služieb podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol
1. verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom
je
referencia
verejného
obstarávateľa
alebo
obstarávateľa,
2. bola iná osoba , dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásenie uchádzača
alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli služby dodané, vrátane kontaktných osôb, kde si
verejný obstarávateľ môže pravdivosť predložených informácií overiť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží zoznam min. 3 zmluvných odberateľov, u ktorých za obdobie 2011 2013 poskytoval služby rovnakého alebo podobného charakteru v objeme min. 20 000,- €
bez DPH/rok/odberateľ.
Odôvodnenie použitia podmienky účasti:
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky,
ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky.

3.2 § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne zodpovedných za poskytnutie služby.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní, odbornej
kvalifikácii a doklad preukazujúci dosiahnutú odbornú spôsobilosť (vrátane platnej
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aktualizácie) v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 § 24 potrebnú na výkon poskytovanej služby
min. jednej riadiacej osoby uchádzača, zodpovednej za poskytovanie služby.
Odôvodnenie použitia podmienky účasti:
Primeranosť požiadavky k predmetu zákazky je v uistení verejného obstarávateľa, že
plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom a v požadovanej
kvalite.
3.3 § 28 ods.1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukáže uchádzač uvedením podielu
plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením
identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné
meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak
nebolo pridelené IČO. V prípade, ak by počas plnenia zmluvy malo dôjsť k zmene
subdodávateľa, musí byť táto skutočnosť vopred verejným obstarávateľom písomne schválená.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad identifikujúci osobu subdodávateľa, ak je
uchádzačovi známy v čase predkladania ponuky spolu s dokladom preukazujúcim jeho
dosiahnutú odbornú spôsobilosť (vrátane platnej aktualizácie) v zmysle Vyhlášky č. 508/2009
§ 24 potrebnú na výkon poskytovanej služby.
Subdodávateľ musí v čase plnenia zmluvy spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1. Túto
skutočnosť uchádzač, resp. zhotoviteľ preukáže verejnému obstarávateľovi, resp.
objednávateľovi „Čestným vyhlásením“, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Prílohy č. 1
Zmluvy o dielo.
Odôvodnenie:
Uvedené informácie verejnému obstarávateľovi poskytnú informáciu o pripravenosti
uchádzača plniť si zmluvné podmienky odborne spôsobilými osobami riadne
a bezproblémovo.

Ak uchádzač nemá sídlo v SR a v krajine jeho sídla nevydávajú niektoré z požadovaných dokladov
alebo nevydávajú ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine svojho sídla. Ak krajina sídla uchádzača neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje podmienky účasti a ktoré sú vyhotovené
v inom ako slovenskom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a priložené
v ponuke, okrem dokladov, ktoré uchádzač predkladá v českom jazyku; Všetky doklady musia byť
predložené v originály alebo v overenej fotokópii. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje
splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.
V prípade, ak nebol predložený niektorý doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, podľa § 27
Súťažné podklady vypracované: november 2013
Miesto vypracovania súťažných podkladov: Banská Bystrica

42

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: „Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických
zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v objektoch
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“

zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného alebo ekonomického
postavenia, splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený.

Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača (Príloha č. 2),
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Pri
využití inštitútu čestného vyhlásenia nesmú byť predložené doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti staršie ako tri mesiace k dňu predkladania ponúk.
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Verejná súťaž
podlimitná zákazka v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej zákon)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(Služby)

F. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE
PONÚK
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
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Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
1. Kritériá na hodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritéria najnižšej ceny.
1.1 Kritérium verejného obstarávateľa na hodnotenie bude vo forme indikovanej ceny, ktorá
sa bude rovnať súčtu jednotkových cien so zohľadnením priradených váhových
koeficientov:
1.
2.
3.
4.
5.

OPaS bleskozvodu...................................................v €/1 zvod s DPH.................9 %
OPaS el. inštalácie budov...........................................v €/1 el. obvod s DPH........54 %
OPaS el. spotrebičov s pohyblivým prívodom........v €/1 ks s DPH...................16 %
OPaS el. strojov s pevným prívodom......................v €/1 ks s DPH.....................4 %
Hodinová sadzba
(len pri odstraňovaní závad a opravy drobného charakteru) v €/1 hod. s DPH.....17 %

2. Spôsob hodnotenia ponúk
2.1 Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou indikovanou cenou podľa bodu
1.1 s matematickým zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. Poradie ďalších uchádzačov
bude determinované vzostupnosťou indikovanej ceny.
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Verejná súťaž
podlimitná zákazka v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej zákon)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
(Služby)

G. PRÍLOHY
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Príloha č.1

Vodiaci list

Príloha č.2

Č E S T N É V Y H L Á S E N I E v zmysle § 32 ods. 11 Zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení
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Príloha č.1
VODIACI LIST
Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk
predmetu zákazky :
„Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle Vyhlášky č.
508/2009 Z. z. v objektoch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“
Názov, alebo obchodné meno uchádzača:
Adresa, alebo sídlo uchádzača:
Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Činnosť

OPaS * bleskozvodu
OPaS * el. inštalácie budov
OPaS * el. strojov
s pohyblivým prívodom
OPaS * el. strojov s pevným
prívodom
Hodinová sadzba (len pri
odstraňovaní závad a opravy
drobného charakteru)

Cena za
jednotku

Váhový
koeficient

Váhový podiel

€ s DPH
zvod
obvod

%
9
54

€ s DPH
0,00
0,00

ks

16

0,00

ks

4

0,00

hod

17

0,00

Jednotka

Kritérium indikovaná cena

€ s DPH

0,00

* - odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia

Indikovaná cena (súčet jednotkových cien s priradenými váhovými koeficientmi):

..........................................v € s DPH

Dňa: ..................................
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Príloha č. 2
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
v zmysle § 32 ods. 11 Zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods.11 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
čestne vyhlasujeme,
že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 26 Zákona o verejnom obstarávaní a podmienky
účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil v zmysle § 27 - § 30 resp. § 31 Zákona o verejnom obstarávaní)
a že:
•

sme schopní pravdivosť a neskreslenosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností,
preukázať na vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase a spôsobom stanoveným verejným
obstarávateľom v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené
vo VVO .................zo dňa ...................... por. č. ...................... a s predmetnými súťažnými
podkladmi;

•

v prípade úspešnosti v predmetnej verejnej súťaži podľa § 44 ods. 1 predložíme všetky doklady na
splnenie podmienok účasti podľa § 26-§ 30 resp. § 31 a preukážeme nimi splnenie podmienok
účasti ku dňu predkladania ponúk.

V...................................dňa ..........................

............................................................
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača a pečiatka
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