Výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Sídlo:
Bardejovská 6, 043 29 Košice
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
31 701 914
IČ DPH:
SK 2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublik and Slovakia, a. s.
IBAN:
SK36 1111 0000 0066 1018 6006
SWIFT:
UNCRSKBX
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Meno a priezvisko: p. Radovan Filčák, Telefón: +421 905 781 086 423
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Ivana Gaľa
Telefón. +421 905 419 653
E-mail: radovan.filcak@dpmk.sk, ivana.gala@dpmk.sk
2. Predmet zákazky :
Predmet zákazky nie je nadlimitnou zákazkou na poskytnutie služby podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoVO“) s nižšie uvedeným opisom.
2.1. Názov predmetu zákazky:
„Dodávka a prevádzkovanie Elektronického monitorovacieho systému vozidiel MHD“
2.2. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je kompletná dodávka s montážou, správa, údržba a servis Elektronického
monitorovacieho systému tak, aby spĺňal všetky technické požiadavky uvedené v Opise predmetu
zákazky. Dodávka zariadení je formou služby s financovaním v mesačnej periodicite počas
platnosti zmluvy.
2.3. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
2.4. CPV:
72314000-9 Zhromažďovanie a triedenie údajov
72330000-2 Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát
64216210-8 Informačné služby s pridanou hodnotou
64216110-7 Služby elektronickej výmeny údajov
63712710-3 Služby na monitorovanie premávky
63712000-3 Pomocné služby pre cestnú dopravu
31612300-2 Elektrické signalizačné zariadenia pre motory
38422000-9 Nástroje na meranie hladiny
32260000-3 Zariadenie na prenos údajov
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť,
Hornádska 10, 043 29 Košice.
3.2.Termín dodania predmetu zákazky: (návrh – do 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy)
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4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1.Predmetom zákazky je kompletná dodávka, správa, údržba a servis Elektronického
monitorovacieho systému počas 48 mesiacov. Predmet zákazky bude realizovaný pre 162
autobusov, s tohto počtu je 97 jedno nádržových a 65 dvoj nádržových autobusov.
Dodanie Monitorovacích jednotiek
Monitorovanie vozidiel – autobusov
Monitorovanie vozidiel – autobusov spĺňa nasledovné technické parametre:
 Pevná a užívateľsky nedostupná montáž
 Prijímač GNSS
 Komunikačná jednotka GSM/GPRS
 Integrovaná pamäť pre zaznamenané dáta s kapacitou minimálne 100.000 snímkou
 Integrované hodiny reálneho času so záložným akumulátorom s automatickou
synchronizáciou času z GNSS
 MEMS snímač
 Snímanie stavu zapaľovania
 Bezkontaktné pripojenie CAN zbernice vozidiel s priamou podporou CAN protokolu
vozidiel v rozsahu dát
o Stav tachometra
o Aktuálna rýchlosť
o Aktuálne otáčky motora
o Aktuálna spotreba paliva
o Prejdená vzdialenosť
o Stav paliva v nádrži
 Pripojenie FMS rozhrania vozidla s podporou čítania dát(zbernica) v rozsahu
o Stav tachometra
o Aktuálna rýchlosť
o Aktuálne otáčky motora
o Zaťaženie motora
o Aktuálna spotreba paliva
o Prejdená vzdialenosť
o Celkové spotrebované palivo
o Celková doba chodu motoru
o Stav paliva v nádrži











Meranie hladiny paliva v nádrži
Meranie vzdialenosti z impulzného výstupu na tachografoch
Identifikácia vodiča pomocou dallas kľúča, prípadne ekvivalentu
Možnosť pripojenia záložného akumulátora
Možnosť pripojenia externých snímačov teploty
Podpora posielania dát na hlavný a záložný server
Dynamické vytváranie snímkových záznamov s možnosťou nastavenia generovania
o v pravidelných časových intervaloch – nastaviteľné od 1 sekundy
o po zmene polohy – nastaviteľné od 1 metra
o po zmene smeru pohybu – nastaviteľné od 10 stupňov
o pri zmene zvolených parametrov – zmena na vstupoch
Slot pre SIM kartu
Napájanie 8 až 35 V
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Meranie napájacieho napätia
Konfigurácia a diagnostika jednotky lokálne aj na diaľku
Prevádzkové parametre a prevedenie
o Prevádzková teplota: v min rozsahu – 25ºC to + 85ºC
o Vlhkosť prostredia: max. 90% (nekondenzovaná)
o Prenosová frekvencia : GSM 850/900/1800/1900MHz

Ďalšie :
a) Základom monitorovacieho systému je monitorovacia jednotka namontovaná do vozidla,
ktorá zisťuje polohu vozidla v sieti (min. 2G, 3G, GPRS) a ďalšie prevádzkové veličiny
a zabezpečuje komunikáciu s centrálou
b) Okamžitý prehľad v reálnom čase (on-line) o polohe vozidiel alebo skupín vozidiel na mape
aj s dodatočnými informáciami o vozidle (EČV, typ, čas, poloha, stav tachometra, rýchlosť,
smer, stav PHL u vozidiel) z ktoréhokoľvek počítača pripojeného na internet (aj v tlačenej
forme), alebo pomocou mobilnej aplikácie, s automatickým obnovovaním pozície
s možnosťou nastavenia intervalu.
c) Presné vykreslenie trasy na mape s grafickým označením rýchlosti a smeru s využitím
Google Maps so zaplatením licenčných poplatkov za ich používanie (cestná sieť, satelitný
pohľad),,zobrazovanie jednotlivých jázd po úsekoch (pre všetky vozidlá)
d) Režim skrátených príchodov pre zaznamenanie státia bez nutnosti vypnutia zapaľovania
u monitorovaných vozidiel, zhustené záznamy pre všetky vozidlá
e) administrácia pre všetky vozidlá, pre ktoré je poskytovaná služba: editácia vozidiel,
vytváranie skupín a podskupín vozidiel a vodičov, vytváranie a správa vozidiel, tankovacích
kariet, názvov a okruhov vlastných lokalít (hlásenie vstupov/výstupov z lokalít a notifikácie
pri opustení lokality), používateľov, možnosť dopĺňať a upravovať údaje o jednotlivých
jazdách (tankovanie, stav tachometra, kalibrácia)
f) import tankovaní z tankovacích kariet a automatická verifikácia správnosti tankovacích
údajov pre všetky vozidlá
g) pripojenie jednotky na snímanie hladiny PHL (úbytkov a prírastkov) v nádrži vozidiel,
s doložením certifikátu o nastavení kalibrácie k palivovej kapacitnej sonde, platnej počas
zmluvnej lehoty, resp. počas životnosti zariadenia
h) knihy jázd/špeciálny výkaz (aj v tlačenej forme) všetkých vozidiel z ľubovoľného dňa alebo
obdobia, ktoré obsahujú okrem základných údajov (EČV, typ vozidla, čas odchodu/príchodu,
doba jazdy/státia, stav tachometra, dráhu, stav PHL - úbytok, tankovanie, spotreba za
jednotlivé úseky, identifikácia vodiča)
i) denné a mesačné výkazy o prevádzke všetkých vozidiel (certifikované Daňovým
riaditeľstvom), výkazy podľa vodičov, výkazy o spotrebe PHL, s vyhodnotením štýlu jazdy
všetkých vozidiel a vodičov, vyhodnotenie ekonomiky jazdy v závislosti na štýle jazdy
s výstupom a hodnotením vodiča získaných z akcelerometra v GPS jednotke
s vyhodnotením:
- rýchlosti rozjazdu a brzdenia vozidla,

3

- prejazdu cez zákrutu,
- prekračovania otáčok motora,
- nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti
j) výkaz histórie navštívených lokalít
k) štatistické údaje o vyťaženosti vozidiel,
l) prehľad o absolvovaných a nastávajúcich servisných prehliadkach vozidiel,
m) prehľad o prevádzkových nákladoch na prevádzku vozidiel,
n) kontrolu vodičov a dodržiavanie vytýčených trás
o) signalizácia odcudzenia resp. odtiahnutia
p) signalizácia hlásenia nehody na parkovisku
q) prepínač jazdy služba/servis
r) nastavenie notifikácii pri neoprávnenej manipulácii s PHM (náhly únik nafty v nádrži)
prostredníctvom e-mailu alebo SMS u vozidielinformácie o stave napätia autobatérie
všetkých vozidiel a mechanizmov
s) grafické znázornenie meraných veličín v závislosti od času (rýchlosť, stav PHL
u vozidiel)pravidelný upgrade a update firmwéru
t) informácie o stave napätia autobatérie všetkých vozidiel a mechanizmov
u) pravidelný upgrade a update firmwéru
v) platné certifikáty na GPS zariadenia a povolenie na montáže do vozidiel
w) záručný a pozáručný servis zariadení vykonávaný dodávateľom systému priamo u
obstarávateľa. V prípade potreby možnosť vykonania opravy u dodávateľa v dodávateľom
zriadenom servisnom stredisku vo vzdialenosti do 10 km od prevádzky objednávateľa.
x) Diagnostika nefunkčnosti zariadenia vo vozidle
y) poradenské a konzultačné služby, hlásenie porúch cez web (hotline v pracovných dňoch)
z) archivácia dát počas zmluvnej lehoty
Príprava telematickej jednotky a ďalších častí systému na pripojenie / doplnenie automatického
počítania cestujúcich dokladované zrealizovaným zákazníckym riešením dodávateľa
Palivová kapacitná sonda
Požiadavky na kapacitnú sondu
Nižšie sú uvedené minimálne požiadavky na vlastnosti kapacitnej sondy
 - snímanie úrovne hladiny alebo objemu kvapaliny v nádrži
 - snímanie permitivity kvapaliny kompenzačným snímačom
 - snímanie teploty kvapaliny teplotným snímačom
 - spracovanie nameraných hodnôt úrovne hladiny kvapaliny v nádrži so zohľadnením
permitivity a teploty kvapaliny
 - generovanie informácie o úrovni hladiny a jej prenos do ďalších systémov
 - komunikácia s telematickou jednotkou
 - generovanie alarmového signálu
 - generovanie ďalších informácií: teplota paliva, podiel biopaliva, hustota paliva,
relatívna permitivita, status sondy, elektronický výrobný štítok, užívateľská poznámka
 - diaľkové prehrávanie firmvéru po sériovej linke
 - možnosť vytvorenia siete hladinomerov pre vozidlá s viacerými nádržami.
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- zohľadnenie nelinearity nádrže pomocou kalibračnej tabuľky
- odolnosť voči zvlnenej hladine
- Funkcia ochrany proti vode – s hlásením stavu trvalého výskytu vody v nádrži
- snímanie spustenia a času chodu prídavného naftového kúrenia a tak isto spustenia a
času prevádzky klimatizácie

Poskytovanie súvisiacich služieb a do vývoja
 Vzhľadom k vystávajúcim procesným potrebám požadujeme, aby dodávateľ zabezpečoval
aj dodávku súvisiacich dovývojových služieb a prác, ktorých cieľom je implementácia
vnútropodnikových pracovných procesov do IS, automatizácia pracovných činností
a zefektívňovanie práce prostredníctvom IS;
 Inštaláciou zariadení do vozidiel prechádza ich vlastníctvo z dodávateľa na obstarávateľa
po ich splatení;
 Údaje a dáta ktoré sa získali prevádzkou jednotlivých monitorovacích a meracích
jednotiek počas platnosti zmluvy sú vlastníctvom obstarávateľa. Dodávateľ počas
platnosti zmluvy zaisťuje spracovanie, vyhodnotenie a archiváciu týchto údajov a dát na
základe požiadaviek obstarávateľa;
 Obstarávateľ požaduje minimálne 24 mesačnú záručnú dobu na predmet zákazky.
V prípade, že dôjde k poruche zariadenia počas záručnej doby, dodávateľ zaistí jeho
výmenu za funkčné bez zbytočného časového odkladu;
Vzhľadom na skutočnosť, že záručná doba je kratšia ako trvanie zmluvy, obstarávateľ
požaduje vyčísliť objem predpokladaných nákladov na opravy a servis počas zmluvnej lehoty
po uplynutí záručnej doby na základe cenníka opráv a predpokladanej poruchovosti
zariadenia vyjadrenej v percentách. Obstarávateľ požaduje predložiť cenník opráv
uskutočňovaných po uplynutí záručnej doby počas zmluvnej lehoty a vyjadrenú hodnotu
predpokladanej poruchovosti zariadení v percentách.
Spoločné požiadavky:
Obstarávateľ požaduje:






montáž zariadení do vozidiel bude vykonávaná v objektoch obstarávateľa
udržiavanie a servisovanie systému výrobcom pre dodávanie monitorovacích
jednotiek na slovenský trh autorizovanou spoločnosťou;
dodanie takých jednotiek, aby bolo zabezpečené (v rámci servisnej činnosti
spočívajúcej vo vykonávaní priebežných opráv/výmen znefunkčnených častí
z dôvodu odstraňovania a predchádzania incidentov a porúch softvérovej
časti dotknutého informačného systému) efektívne, kontinuálne a
bezproblémové fungovanie dodaných monitorovacích jednotiek. Na tieto
účely požadujeme aby mal dodávateľ zriadenú službu HELPDESK, kde
oprávnení zamestnanci objednávateľa budú nahlasovať požiadavky týkajúce
sa SW a HW predmetu zákazky.
Správa, servis a údržba HW a SW zahŕňa aj neočakávanú servisnú udalosť,
taktiež aktualizáciu IT architektúry a SW ako i potrebný Update a Upgrade
systému;

5



V prípade vyradenia vozidla, alebo dlhodobého odstavenia premontáž
zariadení do náhradného vozidla, alebo novo zakúpeného vozidla.

4.2. Predmet zákazky požaduje obstarávateľ oceniť v súlade s technickým opisom a v zmysle
prílohy č. 1 Cenová ponuka.
4.3 Miestna obhliadka nie je potrebná
5. Variantné riešenie:
5.1. Neumožňuje sa.
5.2. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie , variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 337.404,68 Eur bez DPH
7.Predkladanie cenových ponúk a komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami /
uchádzačmi:
7.1 Cenová ponuka predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
7.2 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 05.07.2021 do 15:00 hod.
7.3 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie ponúk a komunikácia („ďalej len komunikácia“)
medzi obstarávateľom a záujemcom / uchádzačom sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom)
jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke,
podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto
dokumentoch.
7.4 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa iba spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho slovenského jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
7.5 Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20
ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob
komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi obstarávateľom a záujemcami,
resp. uchádzačmi.
7.6 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
7.7 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden
z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome
- Microsoft Edge.
7.8 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa dostane
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje
okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
7.9 Ak je odosielateľom zásielky obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním
určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej
zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému
a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy.
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Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej
komunikácii s obstarávateľom.
7.10 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy
a potrebné prílohy obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú obstarávateľovi
okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
7.11 Obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách
týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli
tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež
doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
7.12 Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k
dokumentácii a ku všetkým doplňujúcim podkladom a dokumentom. Obstarávateľ tieto všetky
podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky
v systéme JOSEPHINE.
8. Registrácia
8.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj
pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom
(eID) .
8.2 Predkladanie ponúk v postupe - Zákazky s nízkymi hodnotami nevyžaduje autentifikáciu
uchádzača, stačí jeho registrácia.
8.3 Uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie
predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý
nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
8.4 V prípade otázok týkajúcich sa registrácie a vloženia ponúk do systému JOSEPHINE môže
uchádzač kontaktovať správcu systému houston@proebiz.com alebo telefonicky na čísle:
+421 220 255 999.
9. Elektronické ponuky - podávanie ponúk
9.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk určenej
do 05.07.2021 do 15:00 hod..
9.2 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej stránke
https://josephine.proebiz.com
9.3 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené:
a) požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v bode
13 tejto výzvy
b) vyplnený elektronický formulár, ktorý je zhodný s návrhom na plnenie kritérií (Príloha č.1)
9.4 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
9.5 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 desatinné miesta a
vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez
DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium
hodnotenia)“).
9.6 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný
informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
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9.7 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky
neotvorí.
9.8 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na
tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
9.9 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej obstarávateľom, resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia obstarávateľa.
9.10 Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou
elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
10. Lehota viazanosti ponuky
10.1 Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti do 22.06.2022
10.2 Miesto a čas otvárania ponúk: IS Josephine; 06.07.2021 o 10:00.
11. Vysvetľovanie požiadaviek uvedených vo výzve
11.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže uchádzač elektronicky požiadať obstarávateľa v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Do predmetu správy je uchádzač
povinný uviesť „Žiadosť o vysvetlenie“. Uchádzač musí svoju žiadosť doručiť obstarávateľovi
max. 48 hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal
obstarávateľ dostatok času na spracovanie žiadosti a doručenie odpovede všetkým uchádzačom.
Uchádzačom bude vysvetlenie doručené elektronicky v systéme JOSEPHINE prostredníctvom
okna „KOMUNIKÁCIA“ najneskôr 24 hodín (počas pracovných dní) pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. O doručení správy bude uchádzač informovaný prostredníctvom
notifikačného emailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
11.2 Obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
12. Obchodné a platobné podmienky
12.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov formou bezhotovostného
platobného styku
12.2. obchodné a platobné podmienky sú v Návrhu zmluvy o poskytovaní zmluvy, ktorý tvorí
prílohu č. 3 tejto výzvy.
13. Podmienky účasti uchádzačov
13.1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (ďalej len "RPVS") a nie je zapísaný v RPVS alebo ktorého
subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je
zapísaný v RPVS. V prípade, ak úspešný uchádzač má povinnosť zápisu do RPVS, preukáže túto
skutočnosť relevantným dokladom pred podpisom zmluvy.
Zároveň obstarávateľ požaduje od uchádzača doložiť k cenovej ponuke nasledovné doklady:
a) Zoznam poskytnutých zákaziek / referencií rovnakého alebo podobného charakteru ako
je predmet zákazky, minimálne v počte 3 za predchádzajúce obdobie ( roky 2020, 2019,
2018 ) s uvedením cien a odberateľov, pričom zákazky za uvedené obdobie musia byť
realizované v celkovom objeme min. 100 000,00 EUR bez DPH.
V zozname uchádzač uvedie min.:
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- obchodné meno, sídlo a IČO objednávateľa
- názov a miesto realizácie zákazky
- zmluvná cena bez DPH v EUR
- termín realizácie zákazky
- kontakt na osobu, u ktorej je možné údaje overiť
b) Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu(tento doklad nemusí predložiť ak je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov). Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača
13.2. Uchádzač predloží kópiu Poistnej zmluvy do výšky minimálne 300 000 EUR predmetom
ktorej je poistenie krytia škôd spôsobených vadným výrobkom, resp. škôd spôsobených
montážou v rámci predmetu zákazky.
13.3. U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov. V prípade vylúčenia
uchádzača, dôkazné bremeno je na obstarávateľovi, čo uchádzač preukáže vyhlásením.
14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
14.1. Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky
14.2 Zákazka je realizovaná s elektronickou aukciou.
15. Vyhodnocovanie ponúk:
15.1 Obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí podmienky účasti na
predmet zákazky.
15.2 V prípade, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
požiadaviek uvedených v tejto Výzve, obstarávateľ elektronicky požiada uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v systéme JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“ o
vysvetlenie predložených dokladov. Vysvetlenie uchádzač doručí elektronicky v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“.
15.3 V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude spĺňať
požiadavky obstarávateľa pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil v poradí
na nasledujúcom mieste.
15.4 Uchádzačom, ktorí nesplnia podmienky účasti na predmet zákazky zašle obstarávateľ správu
s názvom „Oznámenie o vylúčení“, ktorú elektronicky doručí v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný aj
prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.
15.5 Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia
o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme JOSEPHINE
prostredníctvom okna „KOMUNIKÁCIA“. O doručení správy bude uchádzač informovaný
prostredníctvom notifikačného e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií.
16. Elektronická aukcia
16.1 Elektronická aukcia na účely tohto verejného obstarávania využíva elektronické zariadenia
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
16.2 Elektronická aukcia pre daný predmet zákazky bude prebiehať v systéme PROe.biz
TENDERBOX na internetovej adrese https://dpmk.proebiz.com
16.3 Na bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné používať jeden z podporovaných
internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
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- Microsoft Edge,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Potreba
povolenia cookies a javaskripty v prehliadači.
16.4 Elektronická aukcia sa bude konať najskôr dva pracovné dni po odoslaní „Výzva na účasť v
elektronickej aukcii“, ktorá bude zaslaná všetkým uchádzačom ktorí neboli zo súťaže vylúčení.
16.5 Uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí po ukončení elektronickej aukcie
predmetu zákazky doručí bezodkladne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE, najneskôr však do dvoch pracovných dní nasledujúcich po ukončení
elektronickej aukcie aktualizovanú Prílohu č. 1 – Cenová ponuka, v ktorej budú uvedené
výsledné hodnoty z elektronickej aukcie. Po elektronickej aukcii sa úspešným uchádzačom
aktualizovaná Príloha č. 1 - Cenová ponuka z tejto Výzvy stane neoddeliteľnou Prílohou č. 1
návrhu Zmluvy.

17. Obsah cenovej ponuky
17.1. Doklady podľa bodu 13 výzvy.
17.2. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v tejto výzve,
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v
takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom alebo úradne overenou kópiou).
Príloha č.2 Vyhlásenie uchádzača
17.3.Cenovú ponuku, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok
( Príloha č.1 podľa bodu 4.2.tejto výzvy).
18. Ďalšie informácie:
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi.
18.2 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba, alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
18.3 S úspešným uchádzačom obstarávateľ uzatvorí Zmluvu na poskytnutie služby.
18.4 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami obstarávateľa, resp. z interných dôvodov obstarávateľa.
18.5 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ môže
vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.

Prílohy:
1. Cenová ponuka – návrh na plnenie kritérií
2. Vyhlásenie uchádzača
3. Zmluva o poskytovaní služieb
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