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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV (ZÁUJEMCOV)
Časť I.

Všeobecné informácie
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Sídlo organizácie:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.vszp.sk
Kontaktné miesto:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Adresa :
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55, Pracovsko: Ondavská 3
Kontaktná osoba:
PhDr. Mária Kuklicová
Telefón:
02/20824466
E-mail:
maria.kuklicova@vszp.sk

2

PREDMET ZÁKAZKY

Názov predmetu zákazky : Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs DM
2.2 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet zákazky zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV) :
48310000-4 Softvérový balík na vytváranie dokumentov
72261000-2 Softvérové podporné služby
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: do 231 000,00 bez DPH.

3

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Nie

4

VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie nebude sa naňho prihliadať.

5

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17,
850 05 Bratislava 55.
5.2 Termín dodania predmetu zákazky je 30 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranam od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

6

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude hradený z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

7

DRUH ZÁKAZKY

7.1 Typ zmluvy – Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
7.2 Výsledok postupu verejného obstarávania - zadanie zákazky.
7.3 Podrobné vymedzenie podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.
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8

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až po uplynutie lehoty viazanosti
ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30. apríla 2014.

Časť II.

Dorozumievanie a vysvetlenie
9

DOROZUMIEVANIE

9.1

Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo
uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo osobným doručením do podateľne verejného
obstarávateľa, faxom alebo elektronickou poštou. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom
(uchádzačom) sa bude uskutočňovať zo strany verejného obstarávateľa iba v štátnom jazyku.

10

VYSVETLENIE

10.1

V prípade potreby vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo
súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, postupuje sa podľa ustanovenia § 38 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať iba písomnú formu žiadosti o vysvetlenie, ktorou sa pre potreby tejto
nadlimitnej zákazky rozumie list doručený poštou alebo doručený osobne do podateľne verejného obstarávateľa na
kontaktnú adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Odbor verejného obstarávania
PhDr. Mária KUKLICOVÁ
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55

10.2

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie musí byť verejnému obstarávateľovi doručená najneskôr do 10 dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk.

10.3

Záujemci, ktorí si nevyžiadali od verejného obstarávateľa súťažné podklady písomnou formou a teda verejný
obstarávateľ o nich nevie, budú mať vysvetlenia zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

Časť III.

Príprava ponuky
11

VYHOTOVENIE PONUKY

11.1 Ponuka má byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka má byť
vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
11.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch, má byť v ponuke predložené ako prvopisy / originály alebo ich úradne
osvedčené kópie, pokiaľ sa nepripúšťa inak.

12

JAZYK PONUKY

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
12.2

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a
podmienok stanovených v súťažných podkladoch so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je
rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku okrem dokladov predložených v českom jazyku.
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13

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách. Cena bude
zaokrúhlená na 2 destinné čísla.
13.2 Cena predmetu zákazky je 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 o cenách.
13.3 Uchádzač vo svojej ponuke ocení položky v neocenenej tabuľke položiek „Cenová tabuľka“ v časti súťažných
podkladov B3.
13.4 Navrhovaná cena ponuky vychádza z uchádzačom ocenenej tabuľky položiek „Cenová tabuľka“. V jednotkových
cenách sú obsiahnuté všetky ďalšie náklady, najmä náklady spojené s dopravením predmetu kúpy do sídla
kupujúceho.
13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike ( ďalej len „DPH“ ), navrhovanú cenu
uvedie v zložení:
13.5.1 navrhovaná cena bez DPH,
13.5.2 sadzba DPH a výška DPH,
13.5.3 navrhovaná cena celkom s DPH.
13.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH. Na
skutočnosť že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

14

OBSAH PONUKY

14.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť
ponuky, označenú slovom "Ostatné".
Obálka "Ostatné" obsahuje:
14.1.1 stranu č. 1 ponuky, ktorá musí obsahovať:
a) obchodné meno, adresu alebo sídlo uchádzača,
Strana č. 1 ponuky musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny,
14.1.2

stranu č. 2 ponuky „Obsah ponuky“ s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov a číslom
strany, kde sa doklad alebo dokument nachádza. Strana č. 2 musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom
skupiny alebo osobou / osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,

14.1.3

stranu č. 3 ponuky „Vyhlásenie uchádzača“
a) že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom,
b) že potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov, ktoré predkladá v ponuke,
c) že predkladá iba jednu ponuku a že v tomto postupe zadávania zákazky nie je členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku,
d) že sa zúčastní elektronickej aukcie.

14.1.4

14.1.5

Citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať
v danej veci za člena skupiny,
potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a podľa časti
súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
doplnený návrh Zmluvy na predmet zákazky bez ceny s časťou znenia obchodných podmienok dodania
predmetu zákazky podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu. Citované
dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej
veci za člena skupiny,
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14.1.6

v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi
skupiny, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny
dodávateľov požadované právne vzťahy podľa bodu 16.1 tejto časti súťažných podkladov,

14.1.7

14.2

ak v prípade skupiny dodávateľov bude v tejto verejnej súťaži oprávnený príjímať pokyny za všetkých
členov a konať v mene všetkých členov jeden z členov skupiny alebo iná oprávnená osoba, vystavenú plnú
moc podpísanú všetkými členmi skupiny.

Ak súčasťou ponuky na niektorú z častí predmetu zákazky nebudú doklady a vyhlásenia uchádzača podľa bodov
14.1.1 až 14.1.5 a v prípade skupiny dodávateľov podľa bodov 14.1.1 až 14.1.6, resp. podľa bodov 14.1.1 až 14.1.7,
bude táto ponuka z verejnej súťaže vylúčená.

Všetky vyššie uvedené dokumenty odporúčame aby boli zopnuté alebo zviazané napr. rýchloviazačom a očíslované.
14.3

Verejný obstarávateľ odporúča aby ponuka uchádzača bola predložená v nerozoberateľnej väzbe, z ktorej bez
poškodenia nie je možné vybrať doklad predložený uchádzačom, prípadne nie je možné bez poškodenia do ponuky
doplniť žiadny doklad.

14.4

Obálka „Kritéria“ obsahuje:
a) návrhovanú cenu ponuky celkom v zložení podľa bodov 13.4 alebo 13.5,
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozornenie na túto skutočnosť.
c) doplnený návrh Zmluvy na predmet zákazky s časťou znenia obchodných podmienok dodania predmetu zákazky
podľa časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a príloha č. 1 Zmluvy
ocenená tabuľka položiek „Cenová tabuľka“. Citované dokumenty musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom
skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny. Uchádzač predloží ponuku aj v jednej
kópii na elektronickom nosiči CD/DVD vo formáte Word v jednom súbore bez podpisov.

15

NÁKLADY NA PONUKU

15.1

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

15.2

Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 19.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2, sa
počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.

Časť IV.

Predkladanie ponuky
16

UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU

16.1

Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina
dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, musí
mať do termínu na uzavretie Zmluvy stanoveného verejným obstrávateľom právnu subjektivitu, ktorú musí písomne
preukázať.

16.2

Právnická osoba ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie sa verejnej súťaže
nesmie zúčastniť.

16.3

Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 16.1, nebude takáto
ponuka zaradená do vyhodnotenia a bude vrátená odosielateľovi.

16.4

Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 16.2, nebude takáto ponuka zaradená do vyhodnotenia a bude
vylúčená z verejnej súťaže.

17

PREDLOŽENIE PONUKY

17.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
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17.2 Uchádzač nemôže byť v tomto postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá je v rozpore s týmto ustanovením.
17.3 Uchádzač doručí ponuku v uzavretej obálke/obale podľa bodu 18 osobne do podateľne verejného obstarávateľa
v budove Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 19.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2.
V prípade, ak uchádzač doručí ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúcim termínom dátum a čas
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
17.4 Pri osobnom doručení ponuky do podateľne verejného obstarávateľa v budove Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,
generálne riaditeľstvo, Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55 uchádzač požiada zamestnanca v podateľni o
potvrdenie jej prevzatia s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
17.5 Osobne možno ponuku doručiť len počas pracovných dní od 08.00 h. do 14.00 h. a v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 do 10.00 h.

18

OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

18.1 Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzavretá a prelepením prípadne
zapečatením zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi podľa bodu 18.2.
18.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené tieto údaje :
18.2.1 adresa uvedená v bode 19.1,
18.2.2 obchodné meno, resp. meno a priezvisko, adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača,
18.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“,
18.2.4 heslo „Projekt CUD“

19

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

19.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., generálne riaditeľstvo
Odbor verejného obstarávania
PhDr. Mária KUKLICOVÁ
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55
19.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie

20.1. 2014 o 10.00 h.

19.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.2, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

20

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk podľa bodu 19.2.
20.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo
zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 19.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2 a na adresu podľa bodu 19.1.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk a oprava chýb
21
21.1

OTVÁRANIE PONÚK A OPRAVA CHÝB
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.1. 2014 o 10.00 hod. na adrese „Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
generálne riaditeľstvo, Ondavská 3, 850 05 Bratislava 25“.

21.2 Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky označená ako "Ostatné". Otváranie bude neverejné.
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Otváranie obálok s ponukami časť ponuky označená ako "Kritéria" bude neverejné.

21.3

21.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie, ak je verejnému obstarávateľovi predložená len
jedna ponuka.
21.5 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom,
 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia
jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou
desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny,


nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet,
resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
21.5 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného
súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu na plnenie jednotlivých kritérií určených na
hodnotenie ponúk, v primeranej lehote určenej komisiou.
21.7 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo,
 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v primeranej lehote určenej komisiou.

22

PRESKÚMANIE PONÚK

22.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky ktoré:
22.1.1
22.1.2

obsahujú náležitosti uvedené v bode 14.
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a
v súťažných podkladoch.

22.2 Platnou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

23

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV

23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia :
23.1.1

podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní a
požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa :
23.1.1.1 finančného a ekonomického postavenia a
23.1.1.2 technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

23.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok
účasti :
23.2.1 podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
23.2.2 týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,
23.2.3 týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
23.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 23.1 sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti súťažných
podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 23.2.
23.4 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti vo podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch alebo predloží
neplatné doklady alebo nepredloží požadované informácie po výzve k doplneniu ponuky, alebo poskytne nepravdivé
informácie alebo skreslené informácie bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzačovi bude písomne oznámené že:
a) bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e).

24

VYHODNOTENIE PONÚK

24.1 Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti budú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
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24.2 Verejný obstarávateľ najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako
"Kritériá" zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky. Otváranie ponúk
vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako
"Ostatné". 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
zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto
časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po dni
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) alebo na doručenie
námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu
alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej ponuky,
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) všetkým oprávneným osobám,
ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená
aspoň jedna žiadosť o nápravu,
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) všetkým oprávneným osobám, ak
došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas
doručená žiadosť o nápravu alebo nebola včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d),
d) kedy nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
2. ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia
úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,
3. ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5
nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
e) deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 až 4 alebo doručenia rozhodnutia
úradu podľa § 138 ods. 12, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka.
24.4 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené.
Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň desať
pracovných dní. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým
číslom ako časť ponuky, označenú ako "Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom.
24.5 Po vyhodnotení ponúk oboch častí, bude verejná súťaž pokračovať elektronickou aukciou podľa podmienok
uvedených v časti súťažných podkladov B.5 Elektronická aukcia.

Časť VI.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
25

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk, zodpovedné osoby verejného obstarávateľa a zodpovedné osoby mandátára nebudú počas
vyhodnocovania ponúk poskytovať informácie o obsahu ponúk.
25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu
uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
25.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

26

REVÍZNE POSTUPY

26.1 Uchádzač, záujemca alebo osoba ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom
verejného obstarávateľa dotknuté, môže podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
26.2 Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté a podali
žiadosť o nápravu, môžu pred uzavretím Zmluvy podať námietky.
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26.3 Námietku bez žiadosti o nápravu možno podať, ak je podaná podľa § 138 ods. 2 písm. d) - g) zákona o verejnom
obstarávaní. Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk nemožno podať
námietky.

Časť VII.

Prijatie ponuky
27

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU
Každému uchádzačovi ktorý sa zúčastnil elektronickej aukcie verejný obstarávateľ pošle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk.

28

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
S úspešným uchádzačom, ktorý sa po ukončení elektronickej aukcie umiestnil na prvom mieste, verejný obstarávateľ
uzavrie v lehote viazanosti ponúk Zmluvu.

29

ZÁBEZPEKA

29.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10 000,00 eur (slovom
desaťtisíc eur), a to poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa.
29.2 Zábezpeku je možné uskutočniť:
29.2.1 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Banková záruka
môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej
republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky musí byť v bankovej záruke minimálne
do skončenia lehoty viazanosti ponúk. Z bankovej záruky vystavenej bankou ďalej musí vyplývať, že banka
uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade
prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa. Banka predĺži platnosť bankovej záruky v
prípade, že verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom a banke predĺženie lehoty viazanosti ponúk z dôvodu
uplatnenia revíznych postupov. Banka sa musí bezpodmienečne zaviazať zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú bankovou zárukou do 7 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej
zaplatenie. Banková záruka vzniká dňom písomného vyhlásenia banky a zábezpeka vzniká doručením
záručnej listiny ako súčasti ponuky, preloženej v lehote na predkladanie ponúk verejnému obstarávateľovi.
Banková záruka zanikne:
a) Plnením banky vo výške zábezpeky, ktoré banka poskytla za uchádzača v prospech verejného
obstarávateľa,
b) uvoľnením bankovej záruky uchádzača na základe písomného oznámenia súhlasu verejného
obstarávateľa doručeného banke a uchádzačovi,
c) uplynutím lehoty platnosti bankovej záruky, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia lehoty platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny alebo v dobe platnosti
bankovej záruky nepožiadal uchádzača o predĺženie lehoty platnosti bankovej záruky z titulu predĺženia
lehoty viazanosti. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území
Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla
takejto banky, musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.
29.2.2

Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
V prípade zloženia finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa tieto musia byť zložené
na účet: ,
Banka:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000182424/8180
Variabilný symbol: IČO dodávateľa, maximálny počet znakov 10
Špecifický symbol: 6/2013
Konštantný symbol: 0558
Informácie pre príjemcu platby: PROJEKT CUD
Finančné prostriedky musia byť pripísané
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

na

účet

verejného

obstarávateľa

najneskôr
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29.3

Ak nebude platná záručná listina súčasťou ponuky uchádzača alebo nebudú v stanovenej lehote uložené finančné
prostriedky na účte verejného obstarávateľa, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Uchádzač bude
písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka
podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

29.4

Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia Zmluvy.

29.5

Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní,
v prípade ak:
29.5.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného
obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
29.5.2 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného
obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

29.6

Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, zábezpeku uchádzačom bezodkladne vráti.

29.7

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk § 36 ods. 4, ak v prípadoch podľa § 32 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak
neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.1.

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia :
1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie,
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. a) výpisom z registra trestov nie
starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. b)
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. c)
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk,
1.1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže podľa § 26 ods. 2
písm. d) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk,
1.1.6 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - preukáže podľa § 26 ods.
2 písm. e) platným dokladom o oprávnení dodávať tovar súvisiacim s predmetom činnosti alebo platným
dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
1.1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať.
1.1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
a) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou
 osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. h) čestným vyhlásením.
1.1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia
preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. i) čestným vyhlásením.
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - preukáže
podľa § 26 ods. 2 písm. j) čestným vyhlásením.

1.2

Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
v bodoch 1.1.1 až 1.1.7 nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného
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potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní v súlade
s Výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom obstarávaní.
1.3

Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených
v bodoch 1.1.1 až 1.1.6 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.

1.4

Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou
alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla uchádzača.

2

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO
POSTAVENIA

Uchádzač v ponuke predloží :
2.1
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo bánk alebo pobočiek zahraničných bánk v ktorých mal
uchádzač vedené účty za obdobie rokov 2010 až 2012 a vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo bánk
alebo pobočiek zahraničných bánk v ktorých má uchádzač vedené účty v čase predkladania ponuky, o schopnosti
uchádzača plniť svoje finančné záväzky v čase predkladania ponuky a musí obsahovať:
2.1.1 že uchádzač nebol za predchádzajúce tri roky v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete,
predloží zdôvodnenie prečo sa tak stalo,
2.1.2 že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
2.1.3 že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie,
2.1.4
pozitívne hodnotenie finančnej situácie uchádzača.
Vyjadrenie uchádzač doloží originálnym dokladom, alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.
2.2 Čestné vyhlásenie uchádzača, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Čestné vyhlásenie
uchádzač potvrdí svojim podpisom.
Odôvodnenie: Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho
platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a vychádza
z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom, s cieľom vyhnutia sa riziku
pri plnení si budúceho zmluvného záväzku.

3

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ A ODBORNEJ
SPÔSOBILOSTI

Uchádzač v ponuke predloží :
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznam by mal byť rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania, vrátane súvisiacich služieb.
Odôvodnenie

primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Touto podmienkou účasti overuje verejný obstarávateľ, či je uchádzač schopný dodávať tovar
v požadovanom sortimente včas.

3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. d) doklad s opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo
záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení v súlade s § 29 zákona o verejnom
obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie platného certifikátu systému riadenia kvality vydaného
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, t. j. platný certifikát
na systémy manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 v oblasti správy a obehu dokumentov, t.j. oblasti
ktorej sa predmet zákazky týka alebo porovnateľného certifikátu, pričom tento certifikát musí vychádzať zo
slovenských technických noriem alebo z noriem, ktoré uzná verejný obstarávateľ ako rovnocenné osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov.
Odôvodnenie: požadované doklady majú garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s poskytovaním tovaru.
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4

ĎALŠIE PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

4.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo aby úspešný uchádzač, ktorý využil inštitút možnosti preukázania splnenia
podmienok účasti čestným vyhlásením, aby do 10 kalendárnych dní po doručení informácie o výsledku vyhodnotenia
ponúk po elektronickej aukcii, zaslal verejnému obstarávateľovi doklady, tak ako to verejný obstarávateľ vyžadoval v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI
UCHÁDZAČOV.

4.2 V prípade, ak úspešný uchádzač podľa výsledku elektronickej aukcie, odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti
ponúk, komisia na vyhodnotenie ponúk novým vyhodnotením zo zostávajúcich výsledkov uskutočnenej elektronickej
aukcie identifikuje nového úspešného uchádzača.
4.3 Uchádzač predloží potvrdenie spoločnosti OpenText, ako vlastníka majetkových práv softvérového produktu „eDocs
DM“ o oprávnenosti uchádzača predávať špecifické licencie produktu ktorý je predmetom obstarávania.

A.3 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ UPLATNENIA
1. Ponuky budú vyhodnotené na základe kritéria najnižšia cena.
1.1 Uchádzačovi sa do hodnotenia zaradí celková zmluvná fakturačná cena v €, ktorou sa rozumie fakturačná cena za
realizáciu kompletného predmetu zákazky v € s DPH, vrátane dopravy a súvisiacich služieb.
Komisia vo vyhodnotení ponúk zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien. Ponuku
s najnižšou cenou zaradí na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou
cenou komisia zaradí na posledné miesto poradia.
1.2 Systém Elektronickej aukcie automaticky zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien.
Ponuku s najnižšou cenou zaradí na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku
s najvyššou cenou zaradí na posledné miesto poradia.
Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorého ponuka bude s najnižšou cenou.

Nadlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/24

Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs DM – súťažné podklady

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1
2

Verejný obstarávateľ predkladá „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, ktoré je uchádzač povinný bez
výhrad akceptovať.
Do zmluvy uchádzač doplní všetky chýbajúce údaje. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú prílohy:
 príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“,
 príloha č. 2 „Cenová tabuľka“, ktorý bude obsahovať ceny po elektronickej aukcii,
 príloha č. 3 Potvrdenie spoločnosti OpenText ako vlastníka majetkových práv softvérového produktu „eDocs
DM“ o oprávnenosti Poskytovateľa predávať špecifické licencie.
Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)
(návrh)
Článok 1
Zmluvné strany

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom:
Mamateyova 17, Bratislava 850 05
zastúpená:
Ing. Marcelom Foraiom, MPH predsedom Predstavenstva
zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 3602/B
IČO:
35 937 874
DIČ:
2022027040
IČ DPH:
SK2022027040
Bankové spoj.: Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu:
7000182424/8180
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Stropko, t. č. 0910 864225
(ďalej len ako ,,Objednávateľ“)
2.
so sídlom:
zastúpená:
zapísaná:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spoj.:
číslo účtu:
(ďalej len ako ,,Poskytovateľ“)
Preambula
Táto zmluva je uzatvorená na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako výsledok zadávania zákazky verejným obstarávaním. Účelom dodávky je
rozšírenie licencií a podpora licencií pre modul Centrálne úložisko dokumentov (ďalej len „CUD“) existujúceho
informačného systému Objednávateľa. V rámci zmluvy budú dodané potrebné licencie pre riešenie CUD, ktoré je
vybudované na balíkovom softvérovom produkte (ďalej aj „Softvér“) eDocs DM firmy Opentext, ktorej partnerské
zastúpenie pre produkty „eDocs“ na území Slovenskej republiky vykonáva Poskytovateľ.
Článok 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je:
a) dodávka 1 130 ks licencií softvérového produktu eDocs DM Client – Named User (with Webtop DM, DM
Extensions - Outlook, Lotus Notes and Explorer) v zmysle licenčných podmienok spoločnosti OpenText,
b) upgrade 70 ks existujúcich licencií softvérového produktu eDocs DM Client – Named User (with Webtop DM, DM
Extensions - Outlook, Lotus Notes and Explorer) v zmysle licenčných podmienok spoločnosti OpenText,
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c) podpora (maintenance) 1 200 ks licencií softvérového produktu eDocs DM Client – Named User (with Webtop DM,
DM Extensions - Outlook, Lotus Notes and Explorer) v zmysle licenčných podmienok spoločnosti OpenText.
2. Ako výsledok plnenia predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku Poskytovateľ odovzdá kontaktnej osobe
Objednávateľa uvedenej v čl. 9, bod 7. tejto Zmluvy :
 Doklad (protokol) o poskytnutí a upgrade licencií k softvérovému produktu podľa bodov 1.a) a 1.b).
 Doklad (protokol) o podpore licencií k softvérovému produktu podľa bodu 1.c).
3. Objednávateľ sa zaväzuje za predmet tejto Zmluvy poskytnutý v súlade so Zmluvou, zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa
článku 3 tejto Zmluvy.
Článok 3
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že cena za
plnenie celého predmetu tejto Zmluvy je vo výške ............... eur bez DPH, slovom ............ eur bez DPH (........... eur
vrátane DPH, pričom sadzba DPH je ...........%).
Členenie ceny je nasledovné:
a. cena za dodanie 1 130 ks licencií eDocs DM Client a upgrade 70 ks licencií eDocs DM Client za plnenie podľa
článku 2 písmen a.),b.) je vo výške ...............eur bez DPH, slovom ............ eur bez DPH (........... eur vrátane DPH,
pričom sadzba DPH je .........%),
b. cena za podporu 1 200 ks licencií eDocs DM Client za plnenie podľa článku 2 písmena c.) na obdobie prvých 12
mesiacov od termínu účinnosti tejto zmluvy je vo výške ...............eur bez DPH, slovom ............ eur bez DPH
(........... eur vrátane DPH, pričom sadzba DPH je .........%),
c. cena za podporu 1 200 ks licencií eDocs DM Client za plnenie podľa článku 2 písmena c.) na obdobie každých
ďalších 12 mesiacov je vo výške ...............eur bez DPH, slovom ............ eur bez DPH (........... eur vrátane DPH,
pričom sadzba DPH je .........%).
2. Cena za splnenie predmetu zmluvy podľa článku 1 je zhodná s cenou z ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku
prijal Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Cena podľa bodu 1 tohto článku bude uhradená na základe predložených faktúr. Poskytovateľ je povinný vystaviť
a doručiť Objednávateľovi prvú faktúru na úhradu ceny podľa bodu 1 písmen a.),b.) tohto článku Zmluvy na
základe dokladov podľa článku 2 bod 2 za prvých 12 mesiacov používania licencií. Poskytovateľ vystaví ďalšiu faktúru
na celú čiastku na podporu licencií podľa bodu 1 písmena c.) tohto článku na nasledujúcich 12 mesiacov vždy najneskôr
30 dní pred začiatkom nasledujúceho fakturačného obdobia.
4. Faktúry sú splatné do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dohodnutá v bode 1 tohto článku je cena konečná a sú v nej zahrnuté všetky náklady,
ktoré vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
6. Faktúra vystavená Poskytovateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov
a touto Zmluvou. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi v lehote splatnosti na
opravu, resp. doplnenie, pričom prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom doručenia
opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.
Článok 4
Čas a miesto plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s vykonávaním činností podľa tejto Zmluvy bezodkladne po nadobudnutí jej účinnosti.
2. Výsledok plnenia predmetu zmluvy podľa bodov 1 a 2 článku 2 tejto zmluvy Poskytovateľ odovzdá kontaktnej osobe
Objednávateľa uvedenej v čl. 9, bod 7. tejto Zmluvy najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.
3. Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa.
Nadlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17/24

Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs DM – súťažné podklady

Článok 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu tejto Zmluvy alebo v priamej súvislosti s ním:
a) postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, plniť predmet Zmluvy včas, efektívne a v súlade so všetkými
súvisiacimi právnymi predpismi,
b) zohľadňovať oprávnené záujmy Objednávateľa,
c) vystupovať a konať tak, aby účel tejto Zmluvy bol naplnený,
d) všetky údaje a informácie, s ktorými príde Poskytovateľ do styku pri plnení tejto Zmluvy je povinný používať len
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, inak je povinný uchovávať ich v tajnosti, nezneužívať ich a neposkytovať tretím
osobám. Tento záväzok Poskytovateľa trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu.
2. Objednávateľ na požiadanie Poskytovateľa oznámi Poskytovateľovi potrebné informácie, ktoré bude Poskytovateľ
potrebovať pri plnení tejto Zmluvy na účely riadneho vykonania činností podľa tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vzájomnej spolupráci v zmysle tejto Zmluvy budú bez zbytočného odkladu
navzájom prerokúvať všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť naplnenie účelu tejto Zmluvy a navzájom
sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy, najmä
vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi, ktoré mu vznikli
z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči Objednávateľovi v zmysle § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným
daňovým úradom.
Článok 6
Licencie a licenčné práva
1. Poskytovateľ prehlasuje, že je na základe partnerstva oprávnený predávať licencie na používanie produktov spoločnosti
OpenText ako vlastníka majetkových práv softvérového produktu „eDocs DM“.
2. Objednávateľ získava zaplatením dohodnutej zmluvnej ceny licenciu, ako právo používať dodaný Softvér „eDocs DM“ v
rozsahu tejto zmluvy, kde je stanovený počet používateľov podľa predmetu zmluvy. Poskytnutá licencia oprávňuje
Objednávateľa používať Softvér v stave, v akom mu bol dodaný, resp. neskôr modifikovaný Poskytovateľom na základe
dohody zmluvných strán.
3. Objednávateľ musí nakúpiť a prideliť individuálnu softvérovú licenciu pre každého jednotlivca, ktorý je oprávnený
pristupovať a/alebo používať softvér alebo ktorý benefituje z funkcionality Softvéru.
4. Objednávateľ môže prideliť softvérové licencie len zamestnancom alebo dodávateľom nadobúdateľa licencie a/alebo
pobočkám nadobúdateľa licencie a zamestnancom alebo dodávateľom zákazníkov a obchodných partnerov nadobúdateľa
licencie.
5. Pridelenie softvérových licencií je trvalé a poskytuje sa na dobu neurčitú. Poskytnutá licencia je nevýhradná
a neprenosná, platná len pre potreby objednávateľa. Softvérové licencie nemôžu byť zdieľané alebo vymieňané medzi
jednotlivými osobami. Softvérové licencie však môžu byť opätovne pridelené inej osobe v prípade, že pôvodná osoba už
nie je zamestnaná u nadobúdateľa licencie alebo jej bola pridelená nová rola, kde sa už nevyžaduje trvalý prístup
k Softvéru.
6. Keď Objednávateľ pridelí softvérovú licenciu jednotlivej osobe, musí jej tiež prideliť jedinečnú kombináciu hesla
a prihlasovacieho mena, aby jej umožnil prístup k Softvéru. Na každú dodatočnú kombináciu prihlasovacieho mena
a hesla pridelenú jednotlivej osobe musí Objednávateľ zakúpiť dodatočnú softvérovú licenciu.
7. Objednávateľ nesmie používať softvér alebo hardvér, ktorý znižuje počet jednotlivých osôb priamo pristupujúcich alebo
používajúcich Softvér (niekedy nazývaný „multiplexing“ alebo „pooling“ softvér alebo hardvér). Používanie takéhoto
hardvéru alebo softvéru neredukuje požadovaný počet softvérových licencií. Požadovaný počet softvérových licencií sa
rovná počtu jednotlivých osôb, ktoré pristupujú k Softvéru kedykoľvek cez rozhranie multiplexing alebo pooling softvéru
alebo hardvéru.
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8. Softvérový produkt môže byť používaný len na podporu interných obchodných činností Objednávateľa.
9. Softvér môže byť nahraný a prevádzkovaný na neobmedzenom množstve serverov, CPU a programových inštancií.
10. Objednávateľ je povinný používať softvérový produkt len v súlade s pokynmi a podľa podmienok uvedených v dodanej
dokumentácii a vo všeobecných licenčných podmienkach výrobcu „Licence Model Schedule for the Open Text End
User License Agreement“. Jednotlivé osoby, ktorým bola pridelená softvérová licencia, nesmú žiadnym spôsobom
programátorsky rozširovať, integrovať alebo modifikovať Softvér.
11. V prípade, že Softvér licencovaný pod štandardným modelom používateľskej licencie na meno je tiež licencovaný pod
administrátorským modelom používateľskej licencie na meno, jednotlivé osoby, ktorým bola pridelená softvérová
licencia pod štandardným modelom používateľskej licencie na meno, nesmú používať administrátorské funkcie Softvéru
alebo administrovať systém založený na Softvéri.
12. Objednávateľ je oprávnený vyrobiť bezpečnostné kópie softvérového produktu pre potrebu svojho prevádzkového
zabezpečenia. Objednávateľ nie je oprávnený zhotoviť iné kópie licencovaného softvérového produktu okrem
prevádzkovej bezpečnostnej kópie.
Článok 7
Sankcie a náhrada škody
1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zodpovedá Poskytovateľ v plnom rozsahu za škodu z tohto
dôvodu vzniknutú Objednávateľovi resp. tretím osobám.
2. Objednávateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla nesplnením vlastnej daňovej povinnosti
Poskytovateľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a následne uplatnením ručenia za daň voči Objednávateľovi v zmysle § 69b tohto zákona. Objednávateľ má
zároveň právo uplatniť u Poskytovateľa i trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z.
z., s príslušným daňovým úradom.
3. V prípade omeškania sa Poskytovateľa s odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi za predpokladu poskytnutia
súčinnosti Objednávateľom, Objednávateľ môže voči Poskytovateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za
každý deň omeškania, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Maximálna výška sankcie nemôže
prekročiť dohodnutú cenu za predmet zmluvy.
4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry riadne vyhotovenej a doručenej v súlade s touto Zmluvou, je
Poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa formou osobitne vyhotovenej faktúry zaplatenie úroku z omeškania
vo výške podľa Obchodného zákonníka.
Článok 8
Ukončenie Zmluvy
1. Táto Zmluva zaniká:
a) uplynutím dohodnutej doby trvania,
b) dohodou zmluvných strán,
c) splnením predmetu Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby trvania.
2. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená kedykoľvek vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť
písomná a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť od
nasledujúceho dňa po doručení písomnej výpovede na adresu sídla druhej zmluvnej strany.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy si zmluvné strany najneskôr ............ vysporiadajú všetky záväzky, a to aj finančné,
prevzaté na základe tejto Zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že Poskytovateľ je zverejnený v zozname osôb, u ktorých nastali
dôvody na zrušenie registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č.222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle § 69 ods. 15 tohto zákona zverejňuje Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zmluva zaniká dňom doručenia
písomného odstúpenia Poskytovateľovi.
5. Odstúpiť od tejto Zmluvy okrem dôvodu uvedenom v bode 4 tohto článku je možné len v prípadoch uvedených v § 344
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
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Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby splnenia jej predmetu, na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy.
2. Zmena tejto Zmluvy je možná len formou dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami a to pri rešpektovaní
ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3. Vo veciach neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami právnych predpisov,
predovšetkým Obchodného zákonníka.
4. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá
platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá,
pokiaľ je to právne možné sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
7. Kontaktnou Osobou Objednávateľa pre účely prevzatia a akceptácie dodávky je Ing. Peter Stropko, vedúci odboru
rozvoja informačných systémov.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave dňa ................... 2013

Objednávateľ:

.........................................................................
Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

V ................................. dňa .................2013

Poskytovateľ:

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

príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“,
príloha č. 2 „Cenová tabuľka“, ktorý bude obsahovať ceny po elektronickej aukcii,
príloha č. 3 Potvrdenie spoločnosti OpenText ako vlastníka majetkových práv softvérového produktu „eDocs
DM“ o oprávnenosti Poskytovateľa predávať špecifické licencie.

Nadlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/24

Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs DM – súťažné podklady

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Príloha č. 1
1.Technická špecifikácia predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup, upgrade a podpora licencií pre Centrálne úložisko dokumentov (ďalej len CUD), vybudované
na softvérovom produkte OpenText eDocs DM, v nasledovnom rozsahu:
d) nákup 1 130 ks licencií softvérového produktu eDocs DM Client – Named User (with Webtop DM, DM Extensions
- Outlook, Lotus Notes and Explorer) v zmysle licenčných podmienok spoločnosti OpenText,
e) upgrade 70 ks existujúcich licencií softvérového produktu eDocs DM Client – Named User v zmysle licenčných
podmienok spoločnosti OpenText,
f) podpora (maintenance) 1 200 ks licencií softvérového produktu eDocs DM Client – Named User na obdobie 36
mesiacov, v zmysle licenčných podmienok spoločnosti OpenText.
Licencia musí umožniť užívateľom plný prístup k dokumentom uloženým v CUD (vytvorenie, zmena, zobrazenie,
vyhľadanie,...). Licencia, ako právo používať softvérový produkt „OpenText eDocs DM“ pre stanovený počet užívateľov,
bude oprávňovať užívateľov využívať softvérový produkt v súlade s licenčnými podmienkami spoločnosti OpenText.
Pridelenie softvérových licencií musí byť trvalé a poskytnuté na dobu neurčitú. Poskytnutá licencia má byť nevýhradná a
neprenosná, platná len pre potreby objednávateľa.
Podpora (maintenance) licencií softvérového produktu zabezpečí podporu výrobcu pri riešení problémov
(update) softvérového produktu eDocs DM.

B.3 CENOVÁ TABUĽKA

Príloha č. 2
1
P.č.

1.

2.

3.
∑
∑

a aktualizáciu

Popis položky
Licencie softvérového produktu ks
eDocs DM Client – Named
User
Upgrade existujúcich licencií
ks
softvérového produktu eDocs
DM Client – Named User
Podpora (maintenance) licencií ks
softvérového produktu eDocs
DM Client – Named User

2

MJ

3

4

Jednotko
vá cena v
Množstvo
€ bez
DPH
1 130

5

6

7

Výška
DPH pri
sadzbe
20%

Jednotková
cena v € s
DPH

Cena spolu v €
s DPH

70

1 200

Cena spolu bez DPH
Cena spolu s DPH

1. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike ocení iba stĺpce č. 4 a 7.
1. Ak uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike ocení stĺpce č. 4, 5., 6. a 7.
2. Do navrhovanej jednotkovej ceny je nevyhnutné započítať všetky náklady s ňou spojené.
3. Uchádzač súhlasí s tým, že ním navrhované jednotkové ceny sú maximálne, ktoré nie je možné prekročiť.
4. Predmet obstarávania bude vyhovovať príslušným STN normám a hygienickým normám.
Uchádzač vyhlasuje, že tovar v ponuke zodpovedá kvalite požadovanej verejným obstarávateľom a všetkým technickým
parametrom uvedeným v časti súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Podpis uchádzača:
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B. 4 ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu (ďalej e-aukcia) podľa
§ 43 zákona o verejnom obstarávaní.
PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE (E-AUKCIE) – KRITÉRIUM: NAJNIŽŠIA CENA
1.
Všeobecné informácie
1.1
Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
1.2
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom vyhodnotení ponúk.
1.3
Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
1.4
Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie
nových cien upravených smerom nadol.
1.5
Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej
sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
1.6
Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia s e-aukčným
prostredím pred zahájením Aukčného kola (súťažného kola).
1.7
Aukčné kolo (súťažné kolo) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných
uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
2.
2.1

Priebeh
Názov elektronickej aukcie: „Projekt CUD – nákup a podpora licencií softvérového produktu OpenText eDocs
DM“

2.2

V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný
obstarávateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie
predmetu zákazky vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení
poradia na základe predložených ponúk v listinnej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky spĺňajú určené
podmienky na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii
(ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie
v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe
určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je
potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom
najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.
Verejný obstarávateľ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi elektronickými prostriedkami.
Kontakt na administrátora e-aukcie: (PhDr. Mária KUKLICOVÁ, maria.kuklicova@vszp.sk, tel.: 02/20824466,
0910 864 055).
E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROe.biz.
V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Výzva na účasť obsahuje aj údaje
týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky v EUR bez DPH, pravidlá predlžovania Aukčného
kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo
Výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eaukčnej siene zadá administrátor e-aukcie a to v súlade s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý
uchádzač do začiatku Aukčného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže
meniť. Všetky informácie o prihlásení, harmonograme budú uvedené vo Výzve.
Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku
Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia
 ich jednotkové ceny v EUR bez DPH,
 najnižšie jednotkové ceny v EUR bez DPH,
 najnižšia celková cena v EUR bez DPH,
 ich celková ponuková cena v EUR bez DPH a
 ich priebežné umiestnenie (poradie).

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

Predmetom úpravy v elektronickej aukcii budú jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu obstarávania
uvedené v súťažných podkladoch - v súpise návrhov na plnenie kritérií, pričom sa bude automaticky prerátavať
celková cena za všetky položky spolu. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.
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Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t.j. nie je možné dorovnať
ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).

2.8
2.9.

2.10

2.11
2.12

2.13
2.14

V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej
sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 1,00 % z aktuálnej jednotkovej ceny v EUR bez DPH daného
uchádzača.
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 jednotkovej cene v EUR bez DPH
daného uchádzača.
Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min.
Elektronická aukcia bude ukončená ak na základe Výzvy nedostane verejný obstarávateľ, v lehote 20 min., žiadne
nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odstavcoch.
Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien a hodnôt (teda pri akejkoľvek zmene ceny) v
posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu sa
pridajú celé 2 min.). Elektronická aukcia sa bude predlžovať v prípade, ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek
položke. Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení elektronickej aukcie už nebude možné upravovať ceny.
Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ceny spolu
za predmet obstarávania v EUR s/bez DPH automatizovaným vyhodnotením.
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre
bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer od verzie 7.0 a vyššie,
- Mozilla Firefox od verzie 13.0 a vyššie alebo
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté
cookies a javaskripty.
Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k
internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v elektronickej aukcii)
verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný
Internet (napr. notebook s mobilným Internetom). Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi
použité technické prostriedky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo opakovania elektronickej aukcie v prípade
nepredvídateľných technických problémov na strane verejného obstarávateľa.

Celkové vyhodnotenie ponúk
1. Po skončení e-aukcie systém PROe-biz identifikuje úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky
v súlade s výsledkami vyhodnotenia ponúk a v súlade s výsledkami e-aukcie.
2. V prípade, ak výsledkom úvodného vyhodnotenia ponúk budú dve a viac rovnakých ponúk, verejný obstarávateľ pred
otvorením elektronickej aukcie na túto skutočnosť dotknutých uchádzačov upozorní e-mailovým oznámením.
3. V prípade, ak úspešný uchádzač podľa výsledku elektronickej aukcie odstúpi od sovjej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
komisia na vyhodnotenie ponúk novým vyhodnotením zostávajúcich výsledkov uskutočnenej elektronickej aukcie
identifikuje úspešného uchádzača.
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B.5 ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV
Obálka "Ostatné" obsahuje:
1. strana č. 1 ponuky podľa bodu 14.1.1 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov (záujemcov),
2. strana č. 2 ponuky „Obsah ponuky“ podľa bodu 14.1.2 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre
uchádzačov (záujemcov),
3. strana č. 3 ponuky „Vyhlásenie uchádzača“ podľa bodu 14.1.3 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre
uchádzačov (záujemcov),
4. výpis z registra trestov,
5. potvrdenie súdu,
6. potvrdenie Sociálnej poisťovne,
7. potvrdenie zdravotnej poisťovne,
8. potvrdenie daňového úradu,
9. doklad o oprávnení dodávať tovar,
10. čestné vyhlásenia – podľa časti A.2 body Podmienky účasti uchádzačov prvý bod - 1.1.8, 1.1.9.
11. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (nahrádza doklady podľa
bodu 1.1.1 až 1.1.6),
12. čestné vyhlásenie (ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov)
podľa bodu 1.3 časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
13. vyhlásenie (ak má uchádzač sídlo v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika) podľa bodu 1.4 časti súťažných
podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
14. vyjadrenie/vyjadrenia banky/bánk podľa bodu 2.1.1 časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
15. čestné vyhlásenie podľa bodu 2.2 časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
16. zoznam dodávok tovaru podľa bodu 3.1 časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
17. doklad s opisom technického vybavenia a opatrení - certifikátu systému riadenia kvality,
18. potvrdenie spoločnosti OpenText,
Obálka „Kritéria“ obsahuje:
a) návrhovanú cenu ponuky celkom v zložení podľa bodov 14.4 alebo 13.5,
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, upozornenie na túto skutočnosť podľa bodu 14.4,
19. CD/DVD nosič,
20. zmluvan s uvedenou cenou,
21. príloha č. 1 zmluvy Technická špecifikácia predmetu zákazky,
22. príloha č. 2 zmluvy – Cenová tabuľka.
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