Verejný obstarávateľ:

Obec Hankovce, 086 46 Hankovce 1

Zákazka:

Podlimitná zákazka na dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu - §
100 a násl.

Postup zadávania:

Výzva na predkladanie ponúk

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu - dodanie a montáž
infraštruktúry širokopásmového internetu

Hankovce 21.07.2013

........................................................................
Ján Grega - Jakub, starosta obce
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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I. - Všeobecné informácie
1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Hankovce, 08646 Hankovce 1
IČO: 00321911
Kontaktná osoba: Ján Grega - Jakub, starosta obce
Tel.: 054 / 739 3234
e-mail: obechankovce@gmail.com

DIČ: 2020778771

2
PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky: Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu - dodanie a
montáž infraštruktúry širokopásmového internetu
2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
3
ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Neumožňuje sa rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
4
VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, takéto
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
5
MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Hankovce, 086 46 Hankovce 1
5.2 Termín dodania predmetu zákazky: do 31.12.2014
6
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z požadovaného nenávratného finančného príspevku a
prostriedkov verejného obstarávateľa.
6.2 Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ, Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, pre opatrenie 3.4.1 „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“
6.3 Predpokladaná hodnota zákazky je 150.000,-- € bez DPH.
6.4 Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dodanie predmetu zákazky na základe fakturácie zo strany
dodávateľa až po úplnom dodaní predmetu zákazky.
6.5 Minimálna lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
7
VEREJNÁ ZMLUVA
7.1 Zmluva na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo v zmysle obchodného zákonníka.
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis
predmetu zákazky.
8
LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej na deň 31.12.2013.
8.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov je možné predĺžiť túto lehotu. Verejný obstarávateľ
v takomto prípade oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
Časť II. - Dorozumievanie a vysvetľovanie
9
9.1

9.2

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich
obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne, alebo poštovou zásielkou.
Ponuky sa budú predkladať v písomnej forme osobne alebo poštovou zásielkou.

10 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1 V prípade potreby objasnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených
v oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie alebo v súťažných
podkladoch alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9 požiadať o ich vysvetlenie priamo
u zodpovednej osoby a na adrese: ako v bode 1.
10.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
11 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
11.1 Záujemcom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si pred
vypracovaním ponuky zistili, resp. upresnili všetky informácie potrebné k vypracovaniu ponuky.
11.2 Na obhliadku miesta dodania predmetu zákazky sa záujemca nahlási na kontaktných miestach
uvedených v bode 1, najneskôr 24 hodín vopred.
Časť III. - Príprava ponuky
12
VYHOTOVENIE PONUKY
12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom
ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne overené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom
jazyku.

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa časti C. - Spôsob určenia ceny.
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€).
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
14.3.2 sadzba a výška DPH,
14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu. Súčasne na túto skutočnosť
v ponuke upozorní.
14.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a platná počas celého obdobia
plnenia zmluvy.
15 ZÁBEZPEKA PONUKY
15.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
16 OBSAH PONUKY
16.1 Obsah ponuky, ktorú predloží uchádzač:
16.1.1 Doklady dokazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača v zmysle časti A.2 –
Podmienky účasti uchádzačov
16.1.2 Návrh technického riešenia spĺňajúci požiadavky verejného obstarávateľa v zmysle týchto
súťažných podkladov a v zmysle časti B.2 súťažných podkladov – Opis premetu zákazky

16.1.3 Cenová ponuka podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača - uchádzač obdržal ako súčasť
súťažných podkladov aj formulár „Návrh plnenia jednotlivých kritérií“ (Časť C.1), v ktorom
doplní navrhovanú cenu v EUR, v požadovanom zložení. V cene musia byť zahrnuté všetky
náklady uchádzača potrebné na kompletné dodanie predmetu zákazky.
16.1.4 Podrobný položkovitý rozpočet predmetu zákazky.
16.1.5 Zmluva – uchádzač vypracuje zmluvu v zmysle časti B.1. týchto súťažných podkladov. Takto
vypracovaná zmluva musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača.
16.1.6 Všetky dokumenty, ktoré uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe,
predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (v zmysle § 18a zákona č.
25/2006 Z.z. v platnom znení), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb,
ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky.
17 NÁKLADY NA PONUKU
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Predĺžením
lehôt verejného obstarávania ani jeho prípadným zrušením nevzniká záujemcovi/uchádzačovi nárok na
úhradu nákladov.
17.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie.
Časť IV. - Predkladanie ponuky
18 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
18.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne.
18.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
19 PREDLOŽENIE PONUKY
19.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 20 osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2. V prípade,
ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
19.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.2, vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky.
19.3 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".
19.4 Obálka „Ostatné“ obsahuje:
19.4.1 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 16.1.1
19.4.2 Návrh technického riešenia v zmysle bodu 16.1.2
19.5 Obálka „Kritériá“ obsahuje:
19.5.1 Cenovú ponuku v zmysle bodu 16.1.3,
19.5.2 Podrobný položkovitý rozpočet v zmysle bodu 16.1.4,
19.5.3 Zmluvu v zmysle bodu 16.1.5,
19.5.4 Pamäťové médium v zmysle bodu 16.1.6.

20 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
20.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená,
prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu
20.2.
20.2 Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.2.1 adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1,
20.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
20.2.3 označenie „Súťaž – neotvárať“
20.2.4 označenie heslom súťaže: „Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu dodanie a montáž infraštruktúry širokopásmového internetu“.
21
21.1
21.2
21.3

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: ako v bode 1
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.08.2013 o 0800 hod.
Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2, vráti
sa uchádzačovi neotvorená.

22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
22.2 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 21.1.
Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 21.2 a na adresu podľa bodu 21.1.

23
23.1
23.2
23.3

Časť V. - Otváranie a vyhodnotenie ponúk
OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI
Miesto otvárania obálok: ako v bode 1
Termín otvárania obálok: 13.08.2013 o 1000 hod.
Na otváranie obálok sa vzťahujú ustanovenia § 41 zákona č. 25/2006 Z.z. v platnom znení.

24 PRESKÚMANIE PONÚK
24.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám na
predmet zákazky uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných
podkladoch a ich prílohách.
24.2 Platnou ponukou 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 týchto
súťažných podkladoch a ich prílohách a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
24.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 24.1 a 24.2
bude z procesu vyhodnocovania vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
25 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
25.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok
účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
26
26.1

26.2

HODNOTENIE PONÚK
Ponuky uchádzačov, ktoré neboli z verejného obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa
kritérií na hodnotenie ponúk uvedených a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov A.3
Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné a riadi sa ustanoveniami § 42 zákona č. 25/2006 Z.z.
v platnom znení.

Časť VI. - Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
27 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
27.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Osoby poverené vyhodnotením ponúk a zodpovední
pracovníci verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného
obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani
žiadnym iným tretím osobám.
27.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách
označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré
skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické
riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových
cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
27.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
Časť VII. - Prijatie ponuky
28 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
28.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia jeho ponuky v zákonom stanovenom termíne.
28.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom
jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka
nebola prijatá a identifikáciou úspešného uchádzača a výsledným poradím uchádzačov.
29 UZAVRETIE ZMLUVY
29.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk.
30 ĎALŠIE PODMIENKY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
30.1 Komunikácia v procese verejného obstarávania bude prebiehať v slovenskom jazyku.
30.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil.
30.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena zákazky bude
vyššia ako jeho finančné možnosti a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
30.4 Zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná až po schválení priebehu verejného obstarávania
kontrolným orgánom.
30.5 V prípade, že ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuka bude prijatá, verejný
obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom
zmluvy tak, aby všetci členovia skupiny zodpovedali za zmluvné záväzky spoločne a nerozdielne.
30.6 Všetky záležitosti bližšie neuvedené v týchto súťažných podkladoch sa riadia ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom v čase
vyhlásenia verejného obstarávania.

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Splnenie podmienky účasti možno preukázať aj spôsobom podľa § 32 ods. 11, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Verejný obstarávateľ určil nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
A. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 ods. 1 Zákona č. 25/2006
Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia verejného obstarávania:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) 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 alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. 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,
2. 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
2a 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 nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) 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,
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.
(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,

g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídle nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona 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 odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie
stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo bezpečnosť
dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
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 rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 26 zápisom do zoznamu podnikateľov v rozsahu
zapísaných dokumentov, v zmysle § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia verejného
obstarávania.
B. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 Zákona č. 25/2006
Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia verejného obstarávania:
a)

v zmysle § 27 zák. č. 25/2006 Z, odst.1, písm. d) - prehľadom o celkovom obrate za posledné tri hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže dosiahnutý obrat sumárne za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, minimálne
vo výške 150.000,-- €.
Dôkazové prostriedky: Výkazy ziskov a strát (alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch) overené správcom dane
a prehlásenie uchádzača, kde budú vypísané obraty za jednotlivé roky a uvedený súčet týchto obratov. Za obrat sa
považuje obrat v zmysle § 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z.z. o Dani z pridanej hodnoty.
Odôvodnenie primeranosti požadovania danej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej
zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania
ekonomickej spôsobilosti uchádzača realizovať dodávku predmetu zákazky. Požadovaná výška obratu nie je
diskriminačná, nakoľko je požadovaná vo výške predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 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 vo vzťahu k

tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal 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.
C. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 Zákona č. 25/2006
Z.z. v znení platnom v čase vyhlásenia verejného obstarávania:
a)

v zmysle § 28 zák. č. 25/2006 Z, odst.1, písm. a) - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb
týkajúcich sa predmetu zákazky za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na
základe ktorého boli dodané,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží zoznam dodávok týkajúcich sa predmetu zákazky
za posledné tri hospodárske roky minimálne v objeme 150.000,-- €.
Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré
boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013.
Odôvodnenie primeranosti požadovania danej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej
zahrnutia medzi podmienky účasti: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania
odbornej spôsobilosti uchádzača realizovať dodávku predmetu zákazky.
b)

v zmysle § 28 zák. č. 25/2006 Z, odst.1, písm. k) - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač
alebo záujemca poskytujúci službu 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

Minimálna požadovaná úroveň štandardov sa neuplatňuje.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a 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 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami 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.

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1

Kritériá na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) stanovené za účelom výberu ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky:
1.1. Najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH
1.2. Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (download) uvedená v kbit/s
1.3. Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (upload) uvedená v kbit/s
1.4. Pripojiteľnosť domácností obce k vysokorýchlostnému internetu v %.

2

Maximálne bodové ohodnotenie, ktoré je možné prideliť najlepším návrhom na plnenie podľa bodu 1,
ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov:
2.1 Najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH max. počet 40 bodov
2.2 Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (download) uvedená v kbit/s
max. počet 20 bodov
2.3 Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (upload) uvedená v kbit/s
max. počet 20 bodov
2.4 Pripojiteľnosť domácností obce k vysokorýchlostnému internetu v %
max. počet 20 bodov

3

Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií podľa bodov 1 až 3 tejto časti súťažných podkladov a
spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií bude nasledovný:
Najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR vrátane DPH:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie
predmetu zákazky, vyjadrenou v € vrátane DPH. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v
ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové
hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa
vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky
a navrhovanej ceny za dodanie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (download) uvedená v kbit/s:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššou navrhovanou garantovanou
prenosovou rýchlosťou internetu (download) uvedenou v kbit/s. Pri ďalších návrhoch na plnenie,
uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí priamou úmerou.
Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú garantovanú rýchlosť ostatných ponúk sa vypočíta ako
podiel navrhovanej ceny vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej rýchlosti internetu,
prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (upload) uvedená v kbit/s:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššou navrhovanou garantovanou
prenosovou rýchlosťou internetu (upload) uvedenou v kbit/s. Pri ďalších návrhoch na plnenie,
uvedených v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí priamou úmerou.
Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú garantovanú rýchlosť ostatných ponúk sa vypočíta ako
podiel navrhovanej ceny vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej rýchlosti internetu,
prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
Pripojiteľnosť domácností obce k vysokorýchlostnému internetu v %:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyššou navrhovanou pripojiteľnosťou
domácností uvedenou v %. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených v ostatných ponukách
uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí priamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu
navrhovanú pripojiteľnosť ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel navrhovanej pripojiteľnosti
vyhodnocovanej ponuky a najvyššej navrhovanej pripojiteľnosti, prenásobený maximálnym počtom
bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov podľa bodu 3
za posudzovanú položku návrhu na plnenie, ktorá je uvedená v ponuke uchádzača.

5

Úspešným sa stane uchádzač, ktorého ponuka, po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov,
dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných ponúk sa stanoví podľa počtu získaných
bodov.

B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač uzatvoria zmluvu o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.
2. Všetky podmienky, ktoré vyžaduje verejný obstarávateľ sú uvedené vo vzore zmluvy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov.
3. Zmluvu uchádzač vyhotoví tak, že do priloženého vzoru zmluvy doplní svoje identifikačné údaje
a návrhy plnenia jednotlivých kritérií v zmysle vyplneného „Návrhu plnenia jednotlivých kritérií“ (časť
C.1). Takto vyhotovený návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača. Žiadne iné úpravy resp. zmeny nesmie uchádzač v návrhu zmluvy vykonať.

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je pripojenie obce k vysokorýchlostnému internetu a poskytovanie
vysokorýchlostného internetu v obci.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Požiadavky na infraštruktúru širokopásmového internetu
Uchádzač sám predkladá návrh technického riešenia, ktoré považuje za najvhodnejšie pričom sa môže
jednať o technologické riešenie, stavebné riešenie alebo ich kombináciu. Verejný obstarávateľ
neobmedzuje voľbu technológie či potrebné stavebné riešenie.
Uchádzač sa musí preukázať platnou zmluvou o vybudovaní a prepojení širokopásmovej
infraštruktúry do vyšsej komunikačnej siete alebo individuálnym povolením Telekomunikačného
úradu pre budovanie sieti FWA. Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013.
Konektivita musí byť dobudovaná pre daný obecný úrad výhradne v licencovanom pásme.
Projektom sa musí dosiahnuť minimálna garantovaná informačná rýchlosť budovanej technológie
1024/256 kbit/s na zákazníka.
Uchádzač vybuduje širokopásmovú účastnícku prípojku na minimálne jednom verejnom mieste. Týmto
verejným miestom bude budova Obecného úradu a verejný priestor pred ním v okruhu minimálne 20
metrov od vstupných dverí.
Ostatné prípojky musia byť smerované do ktorejkoľvek domácností v obci.
Realizáciou projektu sa zabezpečí prepojiteľnosť domácností k širokopásmovému internetu len
použitím koncového zariadenia s drôtovým a bezdrôtovým prístupom (t.j. bez ďalšieho budovania
infraštruktúry) nad 30%. Domácnosť pre potreby tejto výzvy je rodina (aj jednočlenná) obývajúca
samostatnú obytnú jednotku so samostatným číslom v bytovom dome, rodinnom dome alebo
celoročne obývanej chate v obci, pričom aspoň jeden člen tejto domácnosti má trvalý alebo
prechodný pobyt v tejto obci.
Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých projektovaných činností, zhotoviteľ nie je
oprávnený požadovať žiadne ďalšie finančné plnenie a to ani v prípade, ak pri realizácii
identifikuje dodatočné náklady. Zhotoviteľ plne zodpovedá za správnosť ním navrhnutého
technického riešenia, funkčnosť a spoľahlivosť infraštruktúry.
Infraštruktúra musí byť ochránená voči poveternostným vplyvom, prírodným živlom a
náhodnému poškodeniu.
Záručná doba je 5 rokov od odovzdania diela a vzťahuje sa aj na poškodenia vplyvom
prírodných živlov a počasia.
Podmienky poskytovania prístupu na internet
Poskytovateľ môže bezplatne užívať vybudovanú infraštruktúru.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebnú údržbu a servis technológie, správu súvisiaceho
hardwaru i softwaru, zachovať funkčnosť. Opravy a výmeny komponentov vykonáva na vlastné
náklady počas záručnej doby a doby udržateľnosti projektu.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pripojenie vybudovanej infraštruktúry do vyššej komunikačnej
siete (t.j. pripojenie na internet) výhradne v licencovanom pásme.
Poskytovateľ zabezpečí informačnú rýchlosť budovanej technológie minimálne 1024/256 kbit/s.
Poskytovateľ je oprávnený účtovať užívateľom širokopásmových účastníckych prípojok poplatky za
pripojenie k Internetu podľa platného znenia zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Povinnosť poskytovateľa pripojiť záujemcu ( domácnosť ) o využívanie širokopásmových služieb do
novovybudovanej infraštruktúry, pokiaľ uchádzačom bola deklarovaná pripojiteľnosť pre daného
užívateľa a pokiaľ ten o to požiada.
Uchádzač zabezpečí nepretržité pripojenie na širokopásmovú účastnícku prípojku na minimálne
jednom verejnom mieste bezplatne. Týmto verejným miestom bude budova Obecného úradu a verejný
priestor pred ním v okruhu minimálne 20 metrov od vstupných dverí.
Povinnosť prevádzkovať telefonickú podporu minimálne cez pracovné dni od 8:00 do 20:00.
Povinnosť poskytovať informácie o produktoch na ľubovoľnom čísle ktoré bude uvedené ako
HOTLINE. Poskytovateľ umožní registrovanie nových užívateľov elektronicky alebo korešpondenčne
bez nutnosti navštíviť "kamennú" kanceláriu.

C. 1 Návrh plnenia jednotlivých kritérií

NÁVRH PLNENIA JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Verejný obstarávateľ:

Obec Hankovce, 086 46 Hankovce 1

Predmet zákazky:

Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu - dodanie a montáž
infraštruktúry širokopásmového internetu

Zákazka:

Podlimitná zákazka na dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu - §
100 a násl.

Postup zadávania:

Výzva na predkladanie ponúk

Uchádzač:

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

Kritériá na hodnotenie / merná jednotka
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Návrh na
plnenie

Najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky
/ uvedená v EUR vrátane DPH
Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (download)
/ uvedená v kbit/s
Garantovaná prenosová rýchlosť internetu (upload)
/ uvedená v kbit/s
Pripojiteľnosť domácností obce k vysokorýchlostnému internetu
/ uvedená v %
ROZPIS NAVRHOVANEJ CENY Z BODU 1.1:
Výška DPH v €

Sadzba DPH v %
SUMA SPOLU v € vrátane DPH

Prehlásenie uchádzača:

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, súťažných podkladoch a ich prílohách. Vyššie uvedená
cena je konečnou cenou za kompletné dodanie predmetu zákazky.

Vyhotovil:

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

Miesto a dátum:

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

Pečiatka a podpis uchádzača:

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

C. 2 – Zmluva o dielo:

ZMLUVA O DIELO č. ......... / 2013
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Hankovce
Obecný úrad Hankovce 1, 086 46
IČO: 00321991
DIČ: 2020778771
Peňažný ústav: Prima banka a.s.
Číslo účtu: 3617098005/5600
Zastúpený: Ján Grega - Jakub, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
IČO:

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

DIČ:

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

Zastúpený:
......................................
(ďalej len „poskytovateľ“)
sa dohodli na tejto zmluve:
Čl. II. - Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi dodá v rámci realizácie projektu z Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Výzva“), pre opatrenie 3.4.1 „Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo“ nasledovné dielo:
Vybudovanie infraštruktúry širokopásmového internetu - dodanie a montáž infraštruktúry
širokopásmového internetu s nasledovnými parametrami:
- garantovaná prenosová rýchlosť sťahovania dát (download) širokopásmového internetu
po odovzdaní Diela bude: ..................... kbit /s (kritérium 1.2);
- garantovaná prenosová rýchlosť nahrávania dát (upload) širokopásmového internetu po
odovzdaní Diela bude ..................... kbit /s (kritérium 1.3);
- vybuduje širokopásmovú účastnícku prípojku na minimálne jednom verejnom mieste
- všetky prípojky, ktoré budú súčasťou uvedeného predmetu Diela, musia byť smerované
do domácností v obci;
- zhotoviteľ
zabezpečí
prepojiteľnosť
domácností
v obci
Objednávateľa
k širokopásmovému internetu: ..................... % (kritérium 1.4), a to len použitím
koncového zariadenia (t.j. bez ďalšieho budovania infraštruktúry); /domácnosť pre
potreby tejto Zmluvy je rodina (aj jednočlenná) obývajúca samostatnú obytnú jednotku so
samostatným číslom v bytovom dome, rodinnom dome alebo celoročne obývanej chate v
obci, pričom aspoň jeden člen tejto domácnosti má trvalý alebo prechodný pobyt v tejto
obci/;
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vybudovanie a prepojenie širokopásmovej infraštruktúry do vyššej
komunikačnej siete v prípade budovania pevnej káblovej siete a bezdrôtovej prístupovej siete FWA
prevádzkovanej na základe individuálneho povolenia TU SR.

2.3

Pri vybudovaní infraštruktúry širokopásmového internetu bude zhotoviteľ dodržiavať technické
normy, bude sa riadiť východzimi podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy
a dohodami zmluvných strán.
Čl. III. - Termín plnenia

3.1
3.2

3.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dohodnutý v rozsahu a obsahu článku II.
tejto ZoD v nasledovných termíne:
do 31.12.2014
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III.
bod. 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom
termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
Prípadne zmeny termínu plnenia, uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany
formou číslovaných zmluvných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných
strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
Čl. IV. - Miesto plnenia

4.1 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo na adrese:
Obec Hankovce, Obecný úrad Hankovce 1, 086 46
Čl. V. - Cena za dielo
5.1

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu článku II, tejto ZoD bola zmluvnými
stranami
dohodnutá podľa zákona NR SR č. 87/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Cena za dielo bez DPH:

........................................ €

Sadzba DPH:

........................................ %

Výška DPH:

........................................ €

Cena za dielo (kritérium 1.1):

......................................... € vrátane DPH
Čl. VI. - Platobné podmienky

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi žiaden preddavok.
Poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi jeden riadny daňový doklad za predmet zmluvy.
Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ uhradí poskytovateľovi faktúru za predmet zmluvy uvedený v článku I. v termíne
splatnosti faktúry.
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto
faktúru v lehote splatnosti vrátiť poskytovateľovi.
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet poskytovateľa.
Čl. VII. - Zodpovednosť za vady

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto
zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, a že bude spôsobilý
k zmluvnému účelu.

7.2

7.3
7.4

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil,
najneskôr do 3 dní od ich zistenia.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
Čl. VIII. - Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

8.1

8.2
8.3

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia
v zmysle článku III. Tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
diela podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD za každý začatý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, ma
zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII bod 8.1 až 8.3 ZoD v prípadoch vyššej moci, resp.
zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú
okolností vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.
Čl. IX. - Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení
podkladov pre vyhotovenie diela, doplňujúcich údajov a spresnení podkladov.
9.2 Zhotoviteľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku a pred
ukončením vyhotovenia jednotlivých častí diela, prerokovať rozpracované dielo s objednávateľom.
9.3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD a prevziať
riadne dokončené dielo.
9.1

Čl. X. - Odovzdanie a prevzatie diela
10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať
v zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD.
10.2 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis
10.3 Rozsah vykonanej práce uvedený v tejto zmluve potvrdí objednávateľ na faktúre opatrenej touto
doložkou:
„Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje rozsah vykonanej práce poskytovateľa “
dátum:
vlastnoručný podpis plným menom
10.4 Podpis a vyjadrenie objednávateľa zabezpečí dodávateľ .

Čl. XI. - Ostatné ustanovenia
11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto ZoD.
11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa
11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu článku II. tejto ZoD.
11.4 Zhotoviteľ musí zabezpečiť ochranu zariadení voči poveternostným vplyvom, prírodným živlom a
náhodnému poškodeniu.
11.5 Zhotoviteľ zabezpečí službu SLA - Service Level Agreements (garancia dostupnosti služby Internet)
na každé pripojenie
11.6 Všetky výpadky služby Internet budú odstraňované v režime 24hod x 7dní

11.7 V prípade výpadku služby Internet musí zhotoviteľ vykonať nápravu/opravu max. do 8 hodín od
nahlásenia poruchy na službe
11.8 V prípade nedodržania SLA(Service Level Agreements) je zhotoviteľ povinný nahradiť škodu a to
alikvotnou čiastkou z mesačného poplatku
11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vybudovanie a prepojenie širokopásmovej infraštruktúry do vyššej
komunikačnej siete v prípade budovania pevnej káblovej siete a bezdrôtovej prístupovej siete FWA
prevádzkovanej na základe individuálneho povolenia TU SR.
11.10 Zhotoviteľ je povinný prevádzkovať telefonickú podporu k prevádzke Diela minimálne cez pracovné
dni od 8:00 do 20:00 hod. je povinný poskytovať informácie o produktoch na vopred dohodnutom
telefónnom čísle.
Čl. XII. - Prechod vlastníckeho práva
12.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že po uplynutí 5 rokov od odovzdania Diela Objednávateľ
prevedie vlastníctvo k Dielu v zmysle tejto zmluvy na Zhotoviteľa za cenu 1 EUR.
12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje po vykonaní a odovzdaní Diela poskytovať Objednávateľovi pripojenie do
vyššej komunikačnej siete cez vybudovanú infraštruktúru (Dielo) počas obdobia od odovzdania Diela
najmenej 5 rokov od odovzdania infraštruktúry.
Čl. XIII. - Záruka
13.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať
počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,
ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej
doby.
13.2. Záruka sa vzťahuje aj na poškodenia Diela vplyvom prírodných živlov a počasia.
13.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 2 rokov plynúcich od odovzdania
Diela Objednávateľovi.
Čl. XIV. - Záverečné ustanovenia
14.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto
ZoD.
14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou číslovaných dodatkov k tejto ZoD,
ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou
tejto ZoD.
14.3. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva výtlačky.
14.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za
iných, jednostranne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, na znak toho ju vlastnoručne
podpísali.
V Hankovciach, dňa: ................................
Za objednávateľa:

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

Za zhotoviteľa:

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

