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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
JA servis, s.r.o.
IČO: 43932002
Mestečko 178 , 02052 Mestečko
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Dvory 1950, 020 01 Púchov
Kontaktná osoba: Ing. Agnesa Klimová
Mobil: +421 918984041
Telefón: +421 918984041
Email: klimova.agnesa@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.jaservis.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
(miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 7 ods.1
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1
Iný (špecifikujte): osoba podľa § 7 ods.1
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.OPIS
II.1.Názov zákazky
Nákup zváracieho zariadenia
II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Slovenská republika
NUTS kód:
SK02
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Má to byť laserový navarovací prístroj s pohyblivým ramenom v 3 osiach. Je to špeciálna
laserová zváračka/naváračka, ktorá dokáže na nerez a hliník/hliníkové zliatiny navárať a
zvárať uvedené materiály v potrebnom množstve a v potrebnej hrúbke. Na tomto stroji sa po
nastavení požadovaného programu navárajú mikrozvary /od desatín mm do niekoľkých
mm/na opravovaný materiál v požadovanom množstve, hrúbke a šírke. Predmetná
technológie je špeciálne vyvinutá zváračka na požadované práce vo formárskom sektore pre
gumárenskú výrobu.
II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42662000-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 51540000-9, 60000000-8, 80511000-9
II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
Nákup zváracieho zariadenia - 1 ks
II.2.2.Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 113 802,0000 EUR
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 42
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
III.1.Podmienky účasti
III.1.1.Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.
PODMIENKY ÚČASTI PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSATARÁVANÍ OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV
1.Uchádzač preukáže splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a
v ponuke predloží nasledujúce doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1.-§ 26 ods. 1 písm. a) a b) preukáže:
-podľa § 26 ods. 2 písm. a) -Výpis z registra trestov. Predkladá sa originál, nie starší ako tri
mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Vystavenie Výpisu nie staršie ako 3 mesiace
ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Týmto dokladom uchádzač potvrdí,
-Podľa § 26 ods. 1 písm. a), že nebol on ani jeho štatutárny orgán, či 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 alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme;
-Podľa § 26 ods. 1 písm. b), že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
A.Fyzická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je
vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných
predpisov.
B.Právnická osoba podnikateľ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenné doklady
vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osoby, ktorú sú
štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
Obal OSTATNÉ
1.2.-§ 26 ods. 1 písm. c) preukáže:
-Podľa § 26 ods. 2 písm. b) - Potvrdenie príslušného súdu. Predkladá sa originál nie starší ako
tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, alebo úradne potvrdená kópia takéhoto
originálu. Potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Týmto
dokladom uchádzač potvrdí, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku.
Obal OSTATNÉ

1.3.-§ 26 ods. 1 písm. d) preukáže:
-Podľa § 26 ods. 2 písm. c) - Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, v ktorej
/ ktorých je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia. Týmito dokladmi
uchádzač potvrdzuje, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia. Predkladajú sa originály nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk alebo úradne overené takéto kópie originálu zo všetkých zdravotných
poisťovní. V prípade, že uchádzač predloží vyjadrenie napr. len jednej zdravotnej poisťovne,
z dôvodu, že v ostatných ZP nemá vedených poistencov, predloží o tejto skutočnosti čestné
vyhlásenie.
Obal OSTATNÉ
1.4.-§ 26 ods. 1 písm. e) preukáže:
-Podľa § 26 ods. 2 písm. d) - Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, ktorým
uchádzač potvrdí, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. Predkladá sa originál nie starší ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie
ponúk, alebo úradne overená kópia takéhoto originálu.
Obal OSTATNÉ
1.5.-§ 26 ods. 1 písm. f) preukáže:
-Podľa § 26 ods. 2 písm. e) - platný doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorým uchádzač
potvrdí, že je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku. Predkladá sa originál dokladu, alebo jeho úradne overená kópia nie starší
ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Obal OSTATNÉ
1.6.-§ 26 ods. 1 písm. h) preukáže:
-Podľa § 26 ods. 1 písm. f) - uchádzač 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, keď prebieha verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola:
1b) 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
2b) právnym zástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvo došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
C.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Uchádzač túto skutočnosť potvrdí predložením čestného prehlásenia.
-Podľa § 26 ods. 1 písm. i) preukazuje:
-§ 26 ods. 2 písm. g) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa
zákona č. 25/2006 Z.z., ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia uchádzač predkladá čestné
vyhlásenie;
-Podľa § 26 ods. 1 písm. j) preukazuje:
-Podľa § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec
nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač predkladá čestné vyhlásenie;
Obal OSTATNÉ
Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bodoch 1.1. až 1.6. Platným potvrdením Úradu
pre verejné obstarávanie o zapísaní v zozname podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov
požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal
výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení
účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov
požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania
predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch
verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa
zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke
predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g),
príp. aj písm. f) tohto zákona].
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
niektoré z dokladov uvedených v bodoch 1.1. až 1.6., alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine jeho sídla (§26
ods. 4).
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako SR a právo tohto členského
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v
krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu (§ 26 ods. 5)
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok

osobného postavenia musí uchádzač predložiť za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o VO preukazuje člen skupiny vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Povinnosť požiadavky na preukázanie
osobného postavenia uchádzača je taxatívnou podmienkou zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
Obal OSTATNÉ
III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §
27 ods. 1 písm.a)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 2. PODMIENKY ÚČASTI - FINANČNÉ A
EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČA
1.Uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením nasledovných
dokladov:
2.1.Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
2.1a) Podľa § 27 ods. 1 písm. a) - Uchádzač predloží vyjadrenie banky, alebo pobočky
zahraničnej banky/bánk, ktorým preukáže, že nie je v nepovolenom debete, v prípade
splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a jeho bežný účet nebol a nie je predmetom
exekúcie do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky. Vyjadrenie banky/bánk musí byť
vystavené v lehote nie dlhšej ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Predkladá
sa originál, prípadne jeho úradne osvedčená kópia. Osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o VO
upozorňuje uchádzačov, že Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie/vyjadrenie banky.
2.1b) Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v
ktorých má vedený účet. Vyhlásenie bude podpísané štatutárom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. V takom prípade je treba predložiť aj písomné poverenie
tejto osoby, z ktorého bude zrejmé, že koná na základe plnej moci udelenej mu štatutárom
uchádzača. Čestné vyhlásenie sa predkladá ako originál, vystavený nie skôr ako tri mesiace
pred lehotou určenou na predkladanie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Podmienku účasti Osoba podľa § 7
ods. 1 zákona o VO zadefinovala a zahrnula medzi podmienky účasti striktne vo vzťahu k
predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
uchádzačmi, ktorí disponujú predmetnými finančnými kapacitami a sú oprávnení a schopní
plniť predmet zákazky. Touto podmienkou zadávateľ zákazky 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.
Obal OSTATNÉ
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je
uchádzač povinný preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi
osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie svojho finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného

vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o VO vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie
určenými dokladmi, zadávateľ zákazky môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje
finančné a ekonomické postavenie.
Osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o VO uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienky
ekonomickej a finančnej spôsobilosti predkladajú členovia skupiny spoločne.
Obal OSTATNÉ
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §
28 ods. 1 písm. a)
§ 28 ods. 1 písm. l)
§ 32 ods. 7
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 3. PODMIENKY ÚČASTI - TECHNICKÁ
ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČA
1.Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť predložením nasledovných
dokladov:
3.1.-Podľa § 28 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží:
potvrdenia o kvalite dodaného tovaru za ostatné tri roky 2011, 2012 a 2013/2014 referencie s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov podľa podmienok určených v minimálne
požadovanej úrovni štandardov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o VO určila minimálny štandard na preukázanie splnenia tejto
podmienky skutočnosť, aby referenčné listy (potvrdenia), ktorými preukazuje
uchádzač/skupina splnenie tejto podmienky nebol starší ako 3 roky, ibaže by sa táto referencia
ešte stále plnila.
Referenčný list musí byť potvrdený zmluvnou stranou (t. z. verejným obstarávateľom, ak bol
zmluvnou stranou verejný obstarávateľ alebo odberateľom služieb, ak bola zmluvnou stranou
odberateľom iná osoba, tak tento dôkaz poskytne iná osoba; ak to nie je možné, nahradí
záujemca potvrdenie vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení).
Uchádzač musí predložiť:
Uchádzač musí na splnenie tejto podmienky predložiť minimálne 3 referencie realizované v

oblasti dodávok zváracích zariadení, prípadne zariadení rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky v minimálnej celkovej hodnote všetkých referencií spolu
300.000,00 eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich troch rokov t.j. 2011, 2012.2013/2014.
V referenčných listoch bude potvrdenie odberateľov o uspokojivom plnení zmluvy, ďalej
budú obsahovať meno a priezvisko kontaktnej osoby zákazníka, telefón a e-mail, tieto
informácie sa vyžadujú aktuálne pre prípad overenia referencie. Referencie potvrdenia o
uspokojivom dodaní služieb budú obsahovať minimálne informácie, ktoré sú uvedené v
nezáväznom vzore pre zoznamy dodávok uvedenom v Prílohe č.5. v časti G. súťažných
podkladov.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Podmienku účasti Osoba podľa § 7
ods. 1 zákona o VO zadefinovala a zahrnula medzi podmienky účasti striktne vo vzťahu k
predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
uchádzačmi tak, aby pre zadávateľa zákazky bolo jasné, že vybraný uchádzač má skúsenosť s
obdobnými zákazkami (projektmi) a tak nastáva predpoklad plnenia záväzkov zo strany
dodávateľa/uchádzača. Touto podmienkou sa overuje stav technickej a odbornej spôsobilosti
a to vo vzťahu k realizovanému projektovému zámeru, tým chce nadobudnúť istotu vo
svojom výbere. Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s
technicky zdatným uchádzačom u ktorého je predpoklad, že má skúsenosť s obdobnými
zákazkami.
Obal OSTATNÉ
3.2. Podľa § 32 ods. 7 uchádzač predloží údaje uvedené v minimálne požadovanej úrovni
štandardov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1.1.Uchádzač identifikuje servisného technika/technikov, ktorý/ktorí bude určený na výkon
záručného servisu predmetu zákazky, a ktorého činnosť je spojená s umiestnením a montážou
stroja. Uchádzač predloží profesijný životopis technika/technikov, z ktorého bude zrejmé, že
má/majú minimálne trojročnú prax v oblasti poskytovania servisu pre zváracie zariadenia.
Zároveň uchádzač predloží certifikát, prípadne potvrdenie výrobcu tovaru o odbornom
zaškolení servisného technika/technikov.
Obal Ostatné
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Pretože ide o zákazku na dodanie
tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo
odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje
najmä s ohľadom na jeho odbornosť, schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
3.3.Podľa § 28 ods. 1 písm. l) uchádzač predloží v ponuke:
a)Fotografie (katalóg) ponúkaného tovaru /produktový list tovaru, z údajov ktorých vie osoba
podľa § 7 ods. 1 zákona o VO posúdiť aj pravosť údajov, ktoré uchádzač vo svojej ponuke
uvedie. Požadované technické parametre uchádzač uvedie podľa opisov predmetu zákazky v
časti B. súťažných podkladov.
b)vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými
osobami alebo notifikovanými osobami európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie

na posudzovanie zhody výrobkov. V prípade, ak uchádzač predkladá ES o zhode, v ktorom sa
odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto
doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého ES vyhlásenia o zhode, pričom uchádzač
predkladá vyhlásenie o zhode ako originál, respektíve úradne overenú kópiu a doplňujúce
dokumenty (napr. CE certifikát) ako neoverené kópie.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti: Osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o VO
požaduje, aby uchádzač predložil ponuku na kvalitný / certifikovaný tovar a zároveň
požadované dokumenty majú preukázať, že uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa minimálne
technické parametre a iné požiadavky verejného obstarávateľa.
Obal Ostatné
V prípade ak uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti využije technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predkladania ponuky, musí
uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Vzhľadom na uvedené požaduje zadávateľ zákazky od predmetnej osoby aj doklad o
oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
uchádzačovi poskytnuté.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienky
technickej a odbornej spôsobilosti predkladajú spoločne. Osoba podľa § 7 ods.2 zákona o VO
uzná rovnocenné potvrdenia vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Obal Ostatné
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia
Áno
IV.2.Administratívne informácie
IV.2.1.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1/2014
IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 28.08.2014 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte Nie
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 28.08.2014 11:00

IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 28.08.2014 13:00
Miesto : v sídle spoločnosti, resp. v sídle kontaktného miesta, bude oznámené na web stránke
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast Prioritná os 1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
VI.2.Ďalšie doplňujúce informácie
4. UCHÁDZAČ PREDLOŽÍ AJ INÉ DOKLADY, ALEBO DOKUMENTY PODĽA
POŽIADAVIEK OSOBY PODĽA § 7 ODS. 1 ZÁKONA O VO UVEDENÉ VO VÝZVE
NA PREDKLADANIE PONÚK A V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH:
4.1.Identifikačné údaje uchádzača(v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za
každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho
podnikania, mena kontaktnej osoby, telefónneho a faxového čísla a elektronickej adresy
Príloha č. 1 v časti G. súťažných podkladov.
Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov(alebo ináč obsah ponuky) predložených v obale
OSTATNE, ktorý musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č.2 uvedenej v časti G. súťažných podkladov,
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Čestné vyhlásenie, že zakladateľom uchádzača, členom alebo spoločníkom nie je politická
strana alebo politické hnutie viď Prílohu č.3 v časti G. súťažných podkladov.
V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny (lídra
skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny a ktorý bude zodpovedný za plnenie zmluvy, podpísanú všetkými
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena
skupiny.
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa vzoru v prílohe č. 7.
Identifikáciu osoby zodpovednej za elektronickú aukciu podľa vzoru v prílohe č. 6.
Zadávateľ zákazky uzná aj iné doklady, ktoré uchádzač predloží vo svojej ponuke na
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa Výzvy na predkladanie ponúk a podľa
súťažných podkladov, ak ním preukáže splnenie požadovaných skutočností.
5. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
5.1.Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku
doručenej elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode I.1) tohto
oznámenia, v lehote uvedenej v bode IV. 3.3.) tohto oznámenia.
Súťažné podklady vrátane príloh bude § 7 ods. 1 poskytovať výlučne v elektronickej forme na

e-mailovú adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných
podkladov. Doručenie súťažných podkladov je záujemca povinný potvrdiť spätným e-mailom
s textom: Potvrdzujem prijatie súťažných podkladov na predmet zákazky Nákup zváracieho
zariadenia pre JA servis, s.r.o. Mestečko. V prípade ak spätný mail záujemca neodošle, budú
sa súťažné podklady považovať za doručené.
Žiadosť o účasť je potrebné predložiť v tom istom jazyku ako sa požaduje predloženie
ponuky.
Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.
VI.3.Dátum odoslania tejto výzvy
31.07.2014

Redakčné opravy
20192-IOX publikovaná vo vestníku číslo 169/2014
V oznámení 17095-WYT verejného obstarávateľa/obstarávateľa JA servis, s.r.o.,
Mestečko 178, 020 52 Mestečko zverejnenom vo VVO č. 150/2014 zo dňa
04.08.2014 boli nesprávne zverejnené údaje
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Namiesto: 28.8.2014 do 11:00 hod
Viď: 5.9.2014 do 11:00 hod.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto: 28.8.2014 do 11:00 hod
Viď: 5.9.2014 do 11:00 hod.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Namiesto: 28.8.2014 o 13:00 hod
Viď: 5.9.2014 o 13:00 hod.

Profil obstarávateľa
Zákazka: Nákup zváracieho zariadenia
Obstarávateľ: JA servis, s.r.o.

