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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 , 020 52 Mestečko
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Dvory 1950, 020 01 Púchov
Kontaktná osoba: Ľubomír Jancík
Mobil: +421 0918984041
Telefón: +421 422402838
Email: jaservis@jaservis.sk
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):  Iné
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Obstaranie výrobnej technológie

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Slovenská republika
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
1 ks dvojosý sústruh na rovnom lôžku v štandardnej výbave, s určenými komponentmi

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42621000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60000000-8,  51530000-6,  80000000-4,  50530000-9 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

1 ks dvojosí sústruh na rovnom lôžku v štandardnej výbave,  
s určenými komponentmi

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  228 949,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

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:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Ich splnenie preukáže podľa §
26 ods. 2 až 8 citovaného zákona. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa vyššie citovaných odsekov § 26 zákona o VO. 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce doklady podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní:  
-Výpis z registra trestov (§ 26 ods. 2 písm. a)). Predkladá sa originál, nie starší ako tri mesiace ku dňu lehoty na
predkladanie ponúk, alebo úradne overená kópia originálu. Vystavenie Výpisu aj overenie nie staršie ako 3 mesiace ku
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dňu lehoty na predkladanie ponúk. Týmto dokladom uchádzač potvrdí, 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;  
-(§ 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). 
 
Príklad: pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z
registra trestov za všetkých členov predstavenstva; pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym
orgánom konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov pre všetkých konateľov a podobne. 
 
Obal Ostatné 
 
-Potvrdenie príslušného súdu (§ 26 ods. 2 písm. c)). 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 
 
-Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (§ 26 ods. 2 písm. d)), 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. Vystavenie Potvrdenia nie staršie ako 3 mesiace ku dňu lehoty na predkladanie
ponúk.  
 
Obal Ostatné 
 
-Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu (§ 26 ods. 2 písm. e)), 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. Vystavenie potvrdenia nie staršie ako 3
mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.  
 
Obal Ostatné 
 
-Platný doklad o oprávnení dodávať tovar (§ 26 ods. 2 písm. f)), 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 fotokópia. Overenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Alebo pri origináli
= vystavenie nie skôr ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. 
 
Obal Ostatné 
 
 
-Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, komu nebolo v predchádzajúcich troch preukázané závažné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať (§ 26 ods. 1 písm. g). 
 
Za závažné porušenie odborných povinností na účely zákona o VO sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej
súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta
a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. 
Lehota podľa § 26 ods. 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stalo konečným.  
 
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o VO sa rozumie: 
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a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu; 
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba 
 
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutie alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené ALEBO 
 
d)iný právoplatný rozsudok súdu. 
-Ďalšou povinne splniteľnou podmienkou účasti je, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, alebo nie je osobou, 
 
-ktorá má 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; (§ 26 ods. 1 písm. i); 
 
 
-ktorá má 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
vyehlásenie (§ 26 ods. 1 písm. j); 
 
A TIEŽ  
 
-Uchádzač (§ 26 ods. 1 písm. h) predloží Čestné prehlásenie, že 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. 
 
Obal Ostatné 
 
Pozn.: S účinnosťou od 23. 04. 2013 sa menia doklady uvedené v § 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom
znení, ktorými uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h). 
Podľa novelizovaného § 26 ods. 2 písm. f) úrad nevydáva potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní, pričom podmienka účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) sa preukazuje už len čestným vyhlásením a to pre
všetky vyhlásené postupy verejného obstarávania, pri ktorých verejný obstarávateľ odoslal oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania počnúc dňom 23. apríla 2013. 
 
-Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bodoch 1.1. až 1.5. Platným Potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o
zapísaní v zozname podnikateľov. V takom prípade sa predkladá originál, alebo fotokópia platného Potvrdenia o zapísaní
do zoznamu podnikateľov.  
 
V prípade, že Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov nezahŕňa doklady podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní v platnom znení, uchádzač je povinný tieto doklady predložiť.  
 
Obal Ostatné 
 
 
-Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
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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). 
 
Obal Ostatné 
 
-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). 
 
Obal Ostatné 
 
 
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. 
 
Obal Ostatné 
 
Odôvodnenie primeranosti ust. § 26 podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a ich primeranosť a potreba vyplývajú priamo z ustanovení § 26
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač preukáže svoje
finančné a ekonomické postavenie predložením nasledovných dokladov:  
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 za
obdobie posledných troch rokov do momentu vyhotovenia vyjadrenia banky. Alebo v prípade, ak podniká kratšie
obdobie ako tri roky, predkladá vyjadrenie banky hodnotiace obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti uchádzača do
momentu vyhotovenia vyjadrenia banky (§ 27 ods. 1 zákona o VO). 
 
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. 
 
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. 
 
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie/vyjadrenie banky. 
 
Z uchádzačom predkladaných dokladov a dokumentov preukazujúcich jeho finančnú a ekonomickú spôsobilosť musí byť
zrejmé splnenie vyššie uvedených požiadaviek určených verejným obstarávateľom. 
 
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 verejnému obstarávateľovi 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. 
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Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.  
 
Obal Ostatné 
 
Verejný obstarávateľ 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 spoločne.  
 
Obal Ostatné 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať Čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO v čase a
spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
 
Obal Ostatné 
 
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia: 
 
Požiadavka predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky na území SR alebo zahraničnej banky (ďalej len
banka) o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia do podmienok účasti
sleduje cieľ nájsť schopného poskytovateľa služieb, ktorý si plní všetky svoje záväzky riadne a včas.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží vo svojej
ponuke doklady, ktorými preukáže, že v súčasnom období je schopný technicky a odborne spôsobilý riadne plniť zmluvu.
 
Technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 a § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení preukáže
uchádzač predložením týchto dokladov: 
 
1.Podľa § 28 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru: 
 
1.1.Sústruh, resp. iné výrobné technológie akejkoľvek technickej špecifikácie 
 
za predchádzajúce tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012) s uvedením údajov špecifikovaných v minimálnej
požadovanej úrovni štandardov. 
Zoznam musí byť podpísaný štatutárom uchádzača, prípadne ním poverenou osobou. V takom prípade musí byť
súčasťou ponuky aj písomné poverenie, podpísané povereným aj poverenie udeľujúcim pracovníkom uchádzača.  
 
Poverenie musí obsahovať: 
-kto koho poveruje 
-na akú činnosť 
-na akú dobu 
-dátum vystavenia poverenia 
-podpisy 
-pečiatka 
 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 
A.Uchádzač v zozname dodávok tovaru uvedie tieto základné minimálne požadované údaje: 
 
1a) obchodné meno a sídlo predávajúceho 
2a) obchodné meno a sídlo kupujúceho 
3a) stručný opis tovaru (napr. typové označenie, druh a pod.) 
4a) lehota dodania 
5a) celkovú zmluvnú cenu za dodaný tovar; celkom zvlášť za každý hospodársky rok; v EUR ak predávajúci, ktorý bol v
čase dodania platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu v zložení: bez DPH a s DPH. V prípade predávajúceho, ktorý nebol
v čase predaja platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu bez DPH 
 
Súčet celkových zmluvných cien - za predaj sústruhu akejkoľvek technickej špecifikácie, resp. inej výrobné technológie
spolu - má byť minimálne 280.000,00 EUR bez DPH za každý zo sledovaných rokov 2010, 2011 a 2012 osobitne.  
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B.okrem zoznamu dodaného tovaru (sústruh) za roky 2010, 2011 a 2012 predloží uchádzač aj minimálne tri referencie s
potvrdením odberateľov o uspokojivom plnení zmluvy, ak odberateľom: 
 
i.bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO v platnom znení, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ; 
ii.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača
o dodaní tovaru. 
iii.Referencie potvrdenia o uspokojivom dodaní tovaru musia obsahovať minimálne tieto údaje: 
 
1.Obchodné meno a sídlo predávajúceho 
2.Obchodné meno a sídlo kupujúceho 
3.Stručný opis tovaru 
4.Lehotu dodania 
5.Celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH a s DPH (ak predávajúci nie je alebo nebol v čase poskytovania služby platcom
DPH, uvedie len cenu v EUR bez DPH) 
6.Meno, priezvisko a kontakt (telefonický) na osobu kupujúceho a jej funkciu, u ktorej je možné overiť údaje uvedené v
potvrdení 
7.Podpis oprávnenej osoby kupujúceho s uvedením mena a jeho funkcie a kontaktu 
 
Hodnota minimálne troch referencií o predaji / dodávke tovaru (sústruh, resp. iné výrobné technológie) musí byť
minimálne 280.000,00 EUR bez DPH. 
 
Obal Ostatné 
 
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
 
Požiadavka sleduje nájsť dodávateľa, ktorý má dostatočné skúsenosti s dodaním tovaru obdobného charakteru ako je
predmet zákazky s ohľadom na predpokladanú hodnotu zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k
predmetu zákazky vzhľadom na rozsah a predpokladanú hodnotu zákazky. 
 
§ 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní predloží uchádzač:  
 
a)prospektový materiál v slovenskom jazyku (prípadne v inom jazyku) s fotografiou tovaru alebo iný doklad obsahujúci
fotografie ponúkaného sústruhu. Nepredkladajte fotografiu iného sústruhu než toho, ktorý vo svojej ponuke opisujete. 
 
 
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.
 
 
Obal Ostatné 
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil ponuku na kvalitný / certifikovaný tovar a zároveň chce predísť
tomu, aby uchádzač predložil ponuku na iný tovar než ten, ktorý deklaruje vo svojej ponuke. 
 
 
Podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení: 
 
Uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,  
spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné
číslo.  
 
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie s uvedením jednoznačnej identifikácie subdodávateľa a podielu plnenia zo zmluvy,
ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. V prípade ak zneškodňovanie, príp. zhodnocovanie odpadov uchádzač
nezabezpečuje vlastnými technológiami, predloží úradne osvedčené kópie zmlúv o odovzdaní odpadov na zhodnocovanie
a zneškodňovanie iným subjektom.  
 
Obal Ostatné 
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Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal skúsenosti v oblasti dodávok požadovaného tovaru, čo potvrdí
predloženým zoznamom poskytnutých služieb; aby disponoval primeraným strojovým a technickým vybavením
potrebným k realizácii predmetu zákazky. Účelom je, aby plnenie zmluvy bolo zabezpečované spôsobilým zmluvným
partnerom v požadovanom rozsahu a kvalite. 
 
Podľa § 28 ods. 1 písm. c) údaje o technikoch. Uchádzač musí údajmi o technikoch ako osobách zodpovedných za
kontrolu kvality pri dodávke a servise predmetu zákazky preukázať, že tieto osoby spĺňajú minimálne požadované
úrovne štandardov (uvedené nižšie). 
 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 
-Uchádzač identifikuje servisného technika/technikov, ktorý/ktorí bude určený na výkon záručného servisu predmetu
zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť profesijný životopis technika/technikov, z ktorého bude zrejmé, že
má/majú minimálne trojročnú prax v oblasti poskytovania servisu sústruhov; 
 
-Zároveň uchádzač predloží certifikát, prípadne potvrdenie výrobcu tovaru o odbornom zaškolení servisného
technika/technikov. 
 
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 verejný obstarávateľ od predmetnej osoby aj doklad o oprávnení dodávať tovar,
prípadne poskytovať službu (servis) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. 
 
Obal Ostatné 
 
 
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
 
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 schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť. 
Z uchádzačom predložených dokladov preukazujúcich jeho technické a odborné postavenie, musí byť zrejmé splnenie tu
uvedených požiadaviek verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenia vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienky technickej a odbornej spôsobilosti
predkladajú spoločne. 
 
Obal Ostatné 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať Čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO v čase a
spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
 
Obal Ostatné
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
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IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba:  Najnižšia cena
IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Nie
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1/2013

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:  11.12.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  11.12.2013 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  12.12.2013 13:00
Miesto :  v mieste sídla spoločnosti
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné,
súčasne aj vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ doručí všetkým uchádzačom, ktorí predložia
ponuky v lehote určenej na predkladanie ponúk oznámenie o vylúčení uchádzača, či oznámenie, že nedošlo k vylúčeniu
žiadneho uchádzača po otvorení časti ponúk označených ako Ostatné a tiež oznámenie o čase a lehote otvárania časti
ponúk označených ako Kritériá. Verejný obstarávateľ doručí všetkým uchádzačom, ktorí neboli vylúčení v prvej časti
vyhodnotenia ponúk, že nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača po otváraní časti ponúk označených ako Kritériá.
Všetkým uchádzačom odošle verejný obstarávateľ aj oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
 
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 č. 25/2006 Z.z. v platnom znení, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení
tejto časti ponuky aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo ponúk uchádzačov. 
 
Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré nebudú vylúčené a to na
mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otvárania časti
ponúk označených ako Kritériá, musí byť aspoň päť pracovných dní.  
 
Na otváraní časti ponúk označených ako Kritériá sa môžu zúčastniť oprávnené osoby: uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), ktorí sa preukážu preukazom totožnosti.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
UCHÁDZAČ JE MÁ SPLNIŤ AJ INÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA UVEDENÉ V OZNÁMENÍ O
VYHLÁSENÍ VEREJNEJ SÚŤAŽE A V TÝCHTO SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH: 
Vyhlásenie uchádzača viď prílohu č. 1 súťažných podkladov: 
a)O pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v ponuke 
b)Že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
súťažných podkladoch 
c)Že predkladá iba jednu ponuku 
Podpisuje štatutárny orgán uchádzača. 
Pri skupine dodávateľov podpisuje každý člen skupiny. 
Obal Ostatné 
Čestné vyhlásenie uchádzača, že jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické
hnutie.  
Podpisuje štatutárny orgán uchádzača. 
Pri skupine dodávateľov podpisuje každý člen skupiny. 
Obal Ostatné  
 
Návrhy na plnenie kritérií na samostatnom liste ponuky (pripojenej k ostatných dokladom a dokumentom) podľa časti F.
Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia viď prílohu č. 2 súťažných podkladov.  
Podpisuje štatutárny orgán uchádzača. 
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Pri skupine dodávateľov podpisuje každý člen skupiny. 
Obal Kritériá 
 
Zmluvu o poskytovaní služieb (s uvedením čísla zmluvy, doplnenej uchádzačom) s požadovanou prílohou v 1 (slovom:
jednom vyhotovení) origináli, podpísanú uchádzačom, s vyplneným dátumom podpisu, ktorá: 
nesmie byť v rozpore so zmluvnými obchodnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, 
nebude obsahovať žiadne výhrady a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore so stanovenými
podmienkami, 
nebude v rozpore s bežnými obchodnými zvyklosťami alebo  
takú, ktorá by mala za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré nemohol verejný obstarávateľ
predpokladať, pričom ďalšie zmluvné podmienky doplnené uchádzačom nemôže verejný obstarávateľ z objektívnych
dôvodov akceptovať. 
Podpisuje štatutárny orgán uchádzača. 
Pri skupine dodávateľov podpisuje každý člen skupiny.  
Obal Kritériá 
 
CD nosič s obsahom celej ponuky v .pdf formáte. 
Obal Celá ponuka 
Verejný obstarávateľ uzná aj iné doklady, ktoré uchádzač predloží vo svojej ponuke na preukázanie splnenia podmienok
účasti podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a a podľa súťažných podkladov, ak ním preukáže splnenie
požadovaných skutočností .

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.10.2013
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