Výzva na predkladanie ponúk
(zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní)

è ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1 Názov:

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o.
IČO:
46 813 900
Ulica:
Gen. M. R. Štefánika 7263/6
Obec (mesto): Trenčín
PSČ:
911 01
I.2 Kontaktná osoba:
Ing. Miroslava Kopcová
Telefón:
+421 915 853 381
mirka@etop.sk
E-mail:

è ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1 Názov predmetu zákazky:
Služby vo verejnom obstarávaní
II.2 Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania
služieb
Služby
Hlavné miesto poskytnutia služby: ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o., M. R. Štefánika 7263/6, 911 01
Trenčín
II.3 Stručný opis zákazky
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní v súlade s platnými právnymi
predpismi (názov rozpočtovej položky – Pracovník pre VO)
II.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79418000-7
Poradenské služby pre obstarávanie
II.5 Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaný rozsah (množstvo) je 700 osobohodín.
II.6 Celkové množstvo alebo rozsah
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody na dobu 48 mesiacov.
Predpokladaný rozsah (množstvo) dodaného tovaru je 700 osobohodín. Skutočný rozsah
poskytnutých služieb bude určený podľa uskutočnených písomných objednávok zo strany verejného

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyčerpať finančné prostriedky rovnajúce sa
predpokladanej hodnote zákazky uvedenej v bode II.7.
II.7 Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH
15.400,00 EUR bez DPH
II.8 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
48 mesiacov
è ODDIEL III. POSTUP
III.1 Podmienky účasti
1) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO predložiť doklad nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú
fotokópiu), ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
a ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
III.2 Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1) titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet
zákazky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk;
2) doklady a dokumenty, potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov, požadované
v tejto výzve na predkladanie ponúk (bod III.1);
3) návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1) podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
4) špecifikáciu predmetu zákazky (príloha č. 2)
5) vyplnený a podpísaný návrh rámcovej dohody vrátane jej prílohy (príloha č. 3)
6) uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení označenom ako „originál“ (písomná forma)
III.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH
III.4 Použije sa elektronická aukcia
Nie
III.5 Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
1) Dátum a čas: 23.08.2017, do 8:00 hod.
2) Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 91101 Trenčín
3) Ponuky sa predkladajú v uzatvorenom obale, s uvedením označené heslom:
Súťaž na VO, ETOP AE – neotvárať!
è ODDIEL IV. INÉ INFORMÁCIE
Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu s
vyšpecifikovaním skutočne dodaných tovarov.

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie
predmetu zákazky. Ak faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje,
objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre
ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry.
Splatnosť faktúry je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla
objednávateľa. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho
protokolu. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiacej s dodávanými tovarmi kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Predmet Rámcovej zmluvy bude financovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie,
z projektu "Priemyselné výskumno-vývojové centrum „AcuEnergy“, ITMS kód 313011B673
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
è ODDIEL V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
S otázkami k predmetu výzvy je možné sa obrátiť na
Ing. Miroslava Kopcová
Telefón:
+421 915 853 381
mirka@etop.sk
E-mail:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných
uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s dodávanými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Súčasťou ponuky uchádzačov budú aj tieto prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3 Návrh rámcovej dohody s jej prílohou (špecifikácia predmetu zákazky)
Je povinnosťou jednotlivých uchádzačov vyplniť vyššie uvedené prílohy a priložiť ich ako súčasť k
nimi predkladanej ponuke.

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov predmetu zákazky: „Služby vo verejnom obstarávaní“

Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO*

Navrhované cena
v EUR bez DPH
Ponuková cena za celý rozsah
predmetu zákazky

Miesto, dátum:

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

meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

NIE*

DPH

Navrhovaná cena
v EUR s DPH

Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom rámcovej dohody je poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa
v maximálnom rozsahu 700 osobohodín.

Príloha č. 3 Návrh rámcovej dohody

Rámcová dohoda

Číslo zmluvy u objednávateľa: .............................
Číslo zmluvy u poskytovateľa: ........................

„Služby vo verejnom obstarávaní“
UZAVRETÁ PODĽA ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. (OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ
LEN „OBCHODNÝ ZÁKONNÍK“) A ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ
NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNKOV

(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“ alebo „Zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
IBAN:
Osoba oprávnená konať v mene Poskytovateľa:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
IBAN:
Zapísaný v:

ETOP Alternative Energy, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín
Ladislav Firit, konateľ
46 813 900
SK2023585190
SK93 1100 0000 0029 4604 0053
Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 26819/R

(ďalej len „Objednávateľ“; Poskytovateľ a Objednávateľ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná
strana“)

Preambula
Objednávateľ prostredníctvom Výzvy na predkladanie ponúk vyhlásil v súlade s §117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
verejnú súťaž na predmet zákazky s nízkou hodnotou ,,Služby vo verejnom obstarávaní ‟ (ďalej len
,,výzva‟) s predpokladanou hodnotou zákazky 15.400,00 EUR bez DPH. Rámcová zmluva (ďalej len
,,zmluva‟) sa uzatvára s úspešným uchádzačom, ktorý predložil svoju ponuku na základe výzvy na
predkladanie ponúk na poskytnutie predmetnej zákazky. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé
túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že všetky
vyhlásenia a prílohy pripojené ako podklady pre uzatvorenie Zmluvy, ako aj doklady a údaje v nich
obsiahnuté sú pravdivé a sú účinné pri podpise tejto Zmluvy v nezmenenej forme.
1. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
1.1
Poskytovateľ sa zaväzuje na základe čiastkových objednávok poskytovať objednávateľovi
odborné služby vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa (ďalej len „služby") a objednávateľ sa
zaväzuje za riadne poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
2. TERMÍN USKUTOČNENIA SLUŽBY, MIESTO PLNENIA
2.1
Zmluva sa uzatvára na 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. do vyčerpania
Maximálnej ceny. Maximálnou cenou sa rozumie predpokladaná hodnota zákazky uvedená
v preambule.
2.2
Poskytovateľ začne s poskytovaním služieb bezodkladne po prijatí čiastkovej objednávky.
Lehoty poskytnutia jednotlivých služieb určí objednávateľ v objednávkach primerane charakteru a
zložitosti objednanej služby. Objednávateľ súčasne zohľadní aj zákonom stanovené lehoty na
realizáciu predmetného postupu obstarávania.
2.3
Miesto uskutočnenia bude v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa a charakteru
konkrétnej poskytovanej služby: sídlo verejného obstarávateľa, iné pracovisko verejného
obstarávateľa alebo pracovisko poskytovateľa.
3. CENA PREDMETU ZMLUVY, PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
3.1
Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu stanovenú podľa
objednaných osobohodín poskytnutých služieb a dohodnutej jednotkovej ceny za osobohodinu.

3.1.1 Dohodnutá jednotková cena za osobohodinu poskytnutých služieb predstavuje výsledok
postupu verejného obstarávania definovaného v preambule a jej výška je
................................... EUR bez DPH (slovom: ......................................................... EUR)
................................... EUR DPH
................................... EUR s DPH (slovom: ......................................................... EUR)
za 1 osobohodinu poskytnutých služieb v oblasti verejného obstarávania.
3.1.2 Dohodnutá celková cena za 700 osobohodín poskytnutých služieb predstavuje výsledok
postupu verejného obstarávania definovaného v preambule a jej výška je
................................... EUR bez DPH (slovom: ......................................................... EUR)
................................... EUR DPH
................................... EUR s DPH (slovom: ......................................................... EUR)
za 700 osobohodín poskytnutých služieb v oblasti verejného obstarávania.
3.2
Doručená riadne vystavená faktúra bude Objednávateľom uhradená najneskôr do 60 dní od
jej doručenia Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa. Faktúra (daňový
doklad) musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
4. ODOVZDANIE A PREBERANIE PREDMETU PLNENIA ZMLUVY
4.1.
Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia zmluvy sa uskutočňuje priebežne podľa povahy
konkrétnej služby.
4.2
Odovzdanie a prevzatie komplexnej dokumentácie za služby sa uskutočňuje na základe
podpísaného protokolu o poskytnutí a prevzatí dokumentácie podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
5. ZÁVÄZKY POSKYTOVATEĽA
5.1.
Poskytovateľ bude poskytovať služby s odbornou starostlivosťou s cieľom, čo
najefektívnejšieho dosiahnutia cieľov stanovených verejným obstarávateľom a minimalizáciou
nákladov verejného obstarávateľa.
5.2.
Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní týchto služieb postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi ako aj ďalšími relevantnými prameňmi práva upravujúcimi oblasť
verejného obstarávania (najmä ZVO). Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní predmetných služieb
zohľadniť prípadné zmeny príslušnej legislatívy, ktorá má vplyv na poskytovanie jeho služieb a
postupovať podľa písomných pokynov verejného obstarávateľa.
5.3.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že riadenie a realizáciu požadovaných služieb bude poskytovať
objednávateľovi prostredníctvom odborne kvalifikovaných osôb.

6. ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA
6.1.
Objednávateľ zabezpečí a poskytne potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre
úspešne splnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený pokyny na realizáciu čiastkových objednávok
jednostranne meniť.
6.2
Objednávateľ umožní pracovníkom poskytovateľa prístup na pracoviská objednávateľa v
rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu tejto zmluvy.
7. SANKCIE
7.1
Za omeškanie poskytovateľa s riadnym poskytnutím objednanej služby tvoriacej predmet
plnenia má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň
omeškania. Za omeškanie sa bude považovať omeškanie odo dňa kedy bol poskytovateľ písomne
vyzvaný alebo upozornený objednávateľom.
7.2
Za omeškanie objednávateľa so zaplatením odmeny alebo jej časti, má poskytovateľ nárok na
zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369a Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
8. UKONČENIE ZMLUVY
8.1
Obidve zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných
podmienok, pričom za také sa považuje zo strany objednávateľa meškanie s oprávnenou úhradou
odmeny alebo jej časti podľa tejto zmluvy o viac ako 1 mesiac po lehote splatnosti faktúry.
8.2
Omeškanie poskytovateľa s riadnym dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 30 dní sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
8.3
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak sa preukáže, že
poskytovateľ v ponuke predloženej v procese verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady,
resp. uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
8.4
Právne účinky odstúpenia od uzatvorenej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
8.5
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a
musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
8.6
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa zostáva zachované právo
poskytovateľa na úhradu služieb, ktoré v súlade s touto zmluvou riadne a včas preukázateľne
poskytol objednávateľovi.
8.7
Okrem hore uvedených prípadov možno platnosť zmluvy ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) vydaním rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, rozhodnutia o likvidácii alebo ak sa zmluvná
strana ocitne v úpadku/nútenej správe,
c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán.

8.8
Výpoveď jednej zo zmluvných strán od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručená
poskytovateľovi, inak je neplatná.
8.9
Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto zmluvu ukončiť formou písomnej výpovede a to aj bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne mesiace a je rovnaká pre obe zmluvné strany,
pričom začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
písomná výpoveď zmluvy riadne doručená druhej zmluvnej strane, s tým že zmluva na základe jej
výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v
ktorom uplynie výpovedná lehota. Tým nie sú dotknuté príslušné ustanovenia týkajúce sa náhrady
škody.
8.10 Pri odstúpení, resp. pri ukončení platnosti tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť
a žiadať vrátenie plnení poskytnutých im pred odstúpením, resp. pred ukončením platnosti zmluvy
druhej zmluvnej strane. Nároky poskytovateľa na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú
odstúpením, resp. pri ukončení platnosti tejto zmluvy dotknuté.
8.11 Ukončením tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené,
okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy vzniknuté
práva na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky ako aj ostatné ustanovenia, ktoré podľa prejavenej
vôle zmluvných strán majú trvať aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.
9. RIEŠENIE SPOROV
9.1
Všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo súvislosti s ňou, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné,
vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.
10. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
10.1 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch
a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
11.3 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s
dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť:
11.4 Táto zmluva je vypracovaná v 6 (šiestich) vyhotoveniach, z ktorých 4 (štyri) obdrží
objednávateľ a 2 (dve) poskytovateľ.

11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť v dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
11.6 Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez
časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického
alebo fyzického nátlaku.
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne
uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej
Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
11.8 Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1 Rámcovej dohody: Špecifikácia predmetu zákazky

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

v Trenčíne dňa: ....................

a Poskytovateľa:

za Objednávateľa:

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

....................................................
Ladislav Firit, konateľ

Príloha č. 1 k rámcovej dohode

Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom rámcovej dohody je poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa
v maximálnom rozsahu 700 osobohodín.

