„ Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Integra TDS s.r.o.
Pod Párovcami 4757/25, SK 921 01 Piešťany
Tel.: +421-33-7798310 mobil: +421-904-977 012, e-mail: integra@kios.sk
IČO: 36 273 104, VAT No.(IČ DPH): SK2022022772
Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Vložka:17274/T

Projekt „Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie“
ITMS kód Projektu: 26220220170

PRIESKUM TRHU NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102, zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
v znení neskorších právnych úprav

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Piešťany, 23.10.2012

................................................................
Ing. Zita Bruncková
projektová manažérka Integra TDS, s.r.o

…...................................................................
RNDr. Dušan Korytár, CSc., konateľ Integra TDS, s.r.o.
I

1

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A. Pokyny na vypracovanie ponuky
časť I.
časť II.
časť III.
časť IV.
časť V.
časť VI.

Všeobecné informácie
Komunikácia a vysvetlenie
Príprava ponuky
Predkladanie ponúk
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Uzavretie zmluvy

B - Podmienky účasti
C - Opis predmetu zákazky
D - Spôsob určenia ceny
E - Obchodné podmienky
F - Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
G - Harmonogram realizácie
A. Pokyny na vypracovanie ponuky
Úvod
Časť I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia osoby podľa § 7
2. Predmet zákazky na poskytnutie služieb– Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu
3. Komplexnosť zákazky
4. Zdroj finančných prostriedkov
5. Typ zmluvy
6. Miesto a termín poskytnutia služby
7. Definovanie ponuky a jej predloženie
8. Variantné riešenie
9. Platnosť ponuky
10. Náklady na ponuku
Časť II. Komunikácia a vysvetlenie
11. Komunikácia medzi osobou podľa § 7 a záujemcom
12. Vysvetlenie súťažných podkladov
Časť III. Príprava ponuky
13. Jazyk ponuky
14. Obsah ponuky
15. Zábezpeka
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke
2

17. Vyhotovenie ponuky
Časť IV. Predkladanie ponúk
18. Označenie ponuky
19. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
20. Otváranie ponúk
21. Hodnotenie ponúk
22. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Časť VI. Uzavretie zmluvy
23. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
24. Uzavretie zmluvy
ÚVOD
Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú tieto Súťažné podklady a rešpektujú všetky pokyny a
lehoty obsiahnuté v Súťažných podkladoch ( SP). Ak záujemca nedodá doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti alebo ak ním predložená ponuka nebude zodpovedať podmienkam uvedeným vo Výzve na
predkladanie ponúk, pri zadávaní tejto zákazky v prieskume trhu a požiadavkám uvedeným v týchto
Súťažných podkladoch, bude jeho ponuka z prieskume trhu vylúčená.
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia osoby podľa § 7:
Názov verejného obstarávateľa:
Adresa organizácie:
Zastúpená
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Krajina:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
web:

Integra TDS,s.r.o.
Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
RNDr. Dušan Korytár, CSc.
36273104
2022022772
SK 2022022772
Slovenská republika
RNDr. Dušan Korytár, CSc., Ing. Zita Bruncková
+ 421 904 977 012, + 421 914 110 089
E-mail: integra@kios.sk
www.integratds.eu

2. Predmet zákazky na poskytnutie služieb
Predmetom tohto Prieskumu trhu je zákazka na poskytnutie služieb – Zavedenie optického kábla a
vysokorýchlostného internetu na projekt s názvom:
„ Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie“ , ITMS kód Projektu: 26220220170.
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2.1 OPIS – NÁZOV PROJEKTU:
Stručný opis zákazky:

Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie

Predmetom tohto Prieskumu trhu je zákazka na poskytnutie služby - Zavedenie optického kábla a
vysokorýchlostného internetu do serverovne v prevádzkovej budove, ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany.
Obstaraná služba má umožniť rýchly prenos experimentálne získaných dát medzi partnermi, ako aj ďalšími
spolupracujúcimi inštitúciami na porovnávanie používaných metód a možnosť videokonferencií s partnermi.
Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu musí byť realizované tak, aby zostali funkčné
doterajšie poskytované služby.
Obstaráva sa poskytnutie služby:
Názov poskytovanej služby
Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu

Počet jedn.
1

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: : 32412110 – 8, 32562200 - 2
Špecifikácia predmetu obstarávania služby a jej parametrov
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

Požadovaná služba
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
Typ pripojenia do siete poskytovateľa
Optické
Miesto pripojenia objednávateľa do optickej siete
serverovňa - Integra TDS,s.r.o.
Typ použitej optickej infraštruktúry
single mode
Spôsob ukončenia optickej infraštruktúry
ODF
Minimálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia bez zmeny typu pripojenia 1 Gbit/s
Dostupnosť adresného priestoru
Verejný Internet bez obmedzení
IP adresa na WAN rozhraní koncového zariad. služby objednávateľa Statická, verejná IP adresa
IP adresa na LAN rozhraní koncového zariadenia služby objednávateľa Verejná, min. 4 verejné IP
adresy
Prenosová rýchlosť požadovaného pripojenia do Internetu
a. Smerom zo siete (Download)
min.70Mbit/s
b. Smerom do siete (Upload)
min. 4Mbit/s
Maximálne oneskorenie (RTD)voči Internetový lokalitám
a. SK: 195.146.132.62
max. 15 ms
b. CZ: 77.75.72.3
max. 15 ms
c. USA: 66.111.97.145
max. 170 ms
d. Rusko: 221.1.224.67
max. 100 ms
e. Nemecko: 141.8.240.12
max. 25 ms
Maximálne oneskorenie (RTD) v rámci siete poskytovateľa
max. 10ms
Maximálne oneskorenie (RTD) voči SIX
max. 10ms
Minimálny počet medzinárodných peeringových partnerov
3
Maximálna doba odstránenia poruchy služby
24h

2.2 Obstarávaná služba zavedenia optického kábla a vysokorýchlostného internetu bude na pozemku,
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v katastrálnom území Stráže, obec Krakovany, okr. Piešťany, uvedeného na Liste vlastníctva č. 1820,
parcelné číslo 398/27 o výmere 2311 m2 a pozemku na parcelnom čísle č. 398/30 o výmere 742 m2 a
zabudovanie bude do serverovne, umiestnenej v prevádzkovej budove, na parcelnom čísle č. 398/35 vo
výmere 219 m2.
Uchádzač pri predložení cenovej ponuky zahrnie do ceny obstarania všetky náklady, ktoré budú vynaložené na
poskytnutie obstarávanej služby, od posledného funkčného bodu uchádzača pre optický kábel až po jeho
zavedenie do serverovne v prevádzkovej budove osoby podľa § 7. Súčasťou ponúkanej ceny sú aj všetky
náklady na výkopové práce, s prihliadnutím na poveternostné podmienky, zabezpečenie materiálu pred
krádežou, zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov, prípadne spôsobenej škode obstarávateľovi, vrátane
nákladov na úpravu prístupovej cesty, ktorá sa poruší rozbíjaním povrchu cesty.

2.3 Možnosť predloženia ponuky: Cenová ponuka sa musí predložiť na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
2.4 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
2.5 Lehota na poskytnutie Súťažných podkladov (SP), uverejnených na webovej stránke www.integratds.eu
Dátum: od 25.10.2012 – 05.11.2012
Čas: do 12,00 hod.
3. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ŠR a
vlastných zdrojov osoby podľa § 7, z OP VaV, Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj, Prioritná os
2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom
do praxe, Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO,ITMS kód Projektu: 26220220170
Zároveň upozorňujeme, že v súlade s finančným riadením projektu je minimálna splatnosť faktúr 120
dní po úspešnom dodaní služieb a úhrady sa realizujú systémom predfinancovania.
4. Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota na poskytnutie obstarávanej služby je vo výške 9 970 € bez DPH
5. Typ zmluvy
5.1 Zmluva na poskytnutie služieb podľa § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
s náležitosťami zmluvy o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.
5.2 Podrobné vymedzenie podmienok Prieskumu trhu tvorí časť C. Opis predmetu zákazky, časť D. Spôsob
určenia ceny a časť E. Obchodné podmienky Zmluvy na poskytnutie služieb
Zmluva na poskytnutie služieb tohto projektu sa uzatvorí na dobu určitú s predpokladanou lehotou dodania
do 7 mesiacov od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom a jej účinnosti dňom zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.
Konkrétny začiatok plnenia predmetu zmluvného vzťahu bude dohodnutý v zmluve, predpokladá sa
3. január 2013 a ukončenie zmluvy najneskôr 3. augusta 2013.
Zmluvu na poskytnutie služieb s úspešným uchádzačom podpíše osoba podľa § 7, po kontrole agendy
verejného obstarávania na ASFEU a po kladnom posúdení prieskumu trhu.
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6. Miesto a termín dodania tovaru
6.1 Miesto dodania je ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany
6.2 Termín dodania tovaru - do 7 mesiaca od podpisu a účinnosti zmluvy s úspešným
uchádzačom.
7. Definovanie ponuky a jej predloženie
7.1 Ponuka v tomto prieskume trhu je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť
osobe podľa § 7, určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených v týchto Súťažných
podkladoch (SP), bez určovania svojich osobitných podmienok.
7.2 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou v lehote do
30.11.2012 do 10,00 hod.
7.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky osobe § 7.
8. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. Ponuka musí byť predložená na celý predmet
9. Platnosť ponuky: do 31.10.2013
10. Obhliadka miesta poskytnutia služieb:
V prípade nutnosti obhliadnuť miesto, sú určené dni od 7.11.2012 – 9.11.2012, od 10,00 hod – 12,00 hod.
Pred príchodom treba kontaktovať Ing. Zitu Brunckovú, 0914 110 089
10. Náklady na ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
alebo iného nároku voči osobe podľa § 7 a to aj v prípade, ak neprijme ani jednu z predložených ponúk
alebo zruší tento prieskum trhu.
Ponuky doručené na adresu osoby podľa § 7, ani po ukončení prieskumu trhu sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.
Časť II.
Komunikácia a vysvetlenie

11. Komunikácia medzi osobou podľa § 7 a uchádzačmi
11.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi osobou podľa § 7 a
uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou v termínoch, podľa zák. č. 25/2006 Z.z.
11.2 Pri poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod.
(ďalej len „elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa
doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými
prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej
v písomnej forme, je rozhodujúca písomná forma.
12. Vysvetlenie súťažných podkladov
12.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady môže ktorýkoľvek zo záujemcov a uchádzačov
požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby, u Ing. Zity Brunckovej,
mail z.brunckova@misnet.sk
12.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
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požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Časť III.
Príprava ponuky
13. Jazyk ponuky
Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predkladaných v českom jazyku.
14. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
14.1.1 Doklady o splnení Podmienok účasti podľa časti B.
14.1.2 Spôsob určenia ceny spracovaný podľa časti D – spôsob určenia ceny, príloha 1.
14.1.3 Obchodné podmienky – návrh Zmluvy na poskytnutie služieb, podľa časti E – obchodné podmienky,
príloha 2 zmluva. Návrh zmluvy musí byť uchádzačom podpísaný.
14.1.4 Návrh na plnenia kritérií, uvedené v časti F – kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich
uplatnenia, príloha 3 v požadovanej štruktúre. Tento Návrh na plnenie kritérií bude vložený
do cenovej ponuky, na voľnom liste , ako prvá strana cenovej ponuky. Zároveň bude také
isté vyhotovenie vložené aj do dokumentov v cenovej ponuke (CP), ktoré bude s ostatnými
dokumentmi zviazané v nerozoberateľnom stave ( zašité do ostatných dokumentov CP).
14.1.5 Harmonogram dodania predmetu zákazky, uvedený v časti G – Harmonogram, príl. 4
14.1.6 Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže – príloha 5
14.1.7 Vyhlásenie uchádzača o DPH – príloha 6.
14.1.8 Obsah všetkých predkladaných dokumentov a dokladov, ktorý tvorí úvodnú stranu ponuky
s číslovaním strán.
Cenová ponuka (CP) bude predložená v dvoch obálkach v papierovom vyhotovení, pričom
jedna obálka s platnými originálnymi dokladmi bude označená ako “ORIGINÁL“, druhá obálka
s kópiami dokladov označená ako „KÓPIA“. Do obálky označenej ako “ORIGINÁL“, sa vloží CD
s dokladmi vloženými do cenovej ponuky.
15.
Zábezpeka sa nevyžaduje.
16.
Mena a ceny uvádzané v ponuke
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení,
vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto spôsobom zostavená cena musí byť
špecifikovaná ako maximálna. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách /€/
s presnosťou na dve desatinné miesta.
Spôsob určenia navrhovanej ceny vypracuje uchádzač v zložení:
- Zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH a výška DPH,
- Zmluvná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie spôsob navrhovanej zmluvnej ceny celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní Čestným vyhlásením.
17. Vyhotovenie ponuky
17.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. V písomnej forme vyhotovená písacím strojom,
tlačiarňou počítača, ručne písaná perom s nezmazateľným atramentom a pod.

7

Originál musí byť, na každej strane a každom liste, podpísaný originálnym podpisom
uchádzača.
Originál ponuky musí byť podpísaný osobou alebo osobami, ktoré majú právo podpisovať
dokumenty v mene uchádzača. Strany cenovej ponuky budú číslované ručne, automaticky alebo
iným spôsobom.
17.2 Doklady v „Origináli“ musia byť platné a predložené v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej
kópii, ak zákon č. 25/2006 Z.z. neukladá inak.
17.3 Uchádzač predloží ponuku v nerozoberateľnom stave, t.j. tak, aby sa nedali vyberať jednotlivé listy,
ponuku vloží do uzavretého obalu (obálky) a doručí osobne alebo poštou na adresu osoby podľa § 7
a v lehote na predkladanie ponúk do 30.11.2012 do 10,00 hod.
Časť IV. Predkladanie ponúk
18. Označenie ponuky
Uchádzač vloží originál ponuky do jednej obálky a kópiu ponuky do druhej obálky. Obal (obálka) musí
byť uzatvorený a neporušený
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu osoby podľa § 7, t. j.
Integra TDS, s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania
- označenie heslom: „Prieskum – Zavedenie optického kábla – Neotvárať”
- na obálke vyznačí informáciu „ ORIGINÁL“ alebo „KÓPIA „
Ak obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, osoba podľa § 7 nenesie
zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.
19. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa § 7:
Integra TDS, s.r.o., Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.11.2012 o 10.00 hod.
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
20. Otváranie obálok a následné vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok ponúk sa uskutoční dňa 30.11.2012 o 14,30 hod. na adrese:
Prevádzkové priestory Integry TDS, s.r.o., ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany
Bezprostredne po otváraní obálok bude realizované vyhodnotenie cenových ponúk, dňa
30.11.2012 o 14,45 hod.
21. Hodnotenie ponúk
Komisia vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré neboli v tomto prieskume trhu vylúčené.
Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia len podľa kritérií uvedenýchv časti F. týchto (SP).
22. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v cenovej ponuke ponúkne najnižšiu cenu,

8

podľa § 35, odst.1, písm. b).
Ponuky, ktoré budú mať vyššiu cenu ako ponuka s najnižšou cenou a ktorá sa umiestnila na prvom
mieste, teda získajú nižší počet bodov ako najúspešnejšia ponuka, budú vyhodnotené ako neúspešné.
Časť VI. Uzavretie zmluvy
23. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
23.1 Osoba podľa § 7 pošle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bezodkladne po
vyhodnotení ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
23.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
23.3 Súčasne ostatným uchádzačom pošle oznámenie, že neuspeli. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre
ktoré ich ponuka nebola prijatá a zároveň oznámi údaje o úspešnom uchádzačovi a jeho návrhu na
plnenie kritérií, t. j. ponúkanú cenu.
24. Uzavretie zmluvy
Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr v 16. deň odo dňa odoslania
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia, avšak najskôr po kontrole agendy prieskumu trhu riadiacim
orgánom ASFEU, ak vydá kladné stanovisko s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.

B. Podmienky účasti
1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
kópií, ak zákon neurčuje inak.
- Uchádzač zapísaný podľa zákona o verejnom obstarávaní do zoznamu podnikateľov je oprávnený
preukázať v tejto zákazke splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, platným potvrdením úradu.
- Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť Čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
- Ak má uchádzač 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.
2.Technická alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona nasledovne:
Predložením 3 referencií na zavedenie optického káblu a vysokorýchlostného internetu alebo obdobného
plnenia predmetu zmluvy, zrealizovaného v predchádzajúcich troch rokoch , rok 2009, 2010, 2011
s uvedením ceny, lehoty dodanie, adresy a sídla odberateľa, meno, priezvisko kontaktnej osoby
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-

odberateľa, na prípadné overovanie refrencie. Ide o referenciu, ktorá potvrdzuje poskytovanie
obstarávaných služieb alebo obdobného predmetu zákazky.
Dôkaz o plnení:
a/ ak bol odberateľom služieb verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ.
b/ ak bol odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to
nie je možné, Vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.

C. Opis predmetu zákazky
1. OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
NÁZOV PROJEKTU: Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie
1.1 Stručný opis zákazky:
Predmetom tohto Prieskumu trhu je zákazka na poskytnutie služby - Zavedenie optického kábla a
vysokorýchlostného internetu do serverovne v prevádzkovej budove, ul. Železničná 621/12, 922 02 Krakovany.
Obstaraná služba má umožniť rýchly prenos experimentálne získaných dát medzi partnermi, ako aj ďalšími
spolupracujúcimi inštitúciami na porovnávanie používaných metód a možnosť videokonferencií s partnermi.
Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu musí byť realizované tak, aby zostali funkčné
doterajšie poskytované služby.
Obstaráva sa poskytnutie služby:
Názov poskytovanej služby
Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu

Počet jedn.
1

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: : 32412110 – 8, 32562200 - 2
Špecifikácia predmetu obstarávania služby a jej parametrov
1) Požadovaná služba
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
2) Typ pripojenia do siete poskytovateľa
Optické
3) Miesto pripojenia objednávateľa do optickej siete
serverovňa - Integra TDS,s.r.o.
4) Typ použitej optickej infraštruktúry
single mode
5) Spôsob ukončenia optickej infraštruktúry
ODF
6) Minimálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia bez zmeny typu pripojenia 1 Gbit/s
7) Dostupnosť adresného priestoru
Verejný Internet bez obmedzení
8) IP adresa na WAN rozhraní koncového zariad. služby objednávateľa Statická, verejná IP adresa
9) IP adresa na LAN rozhraní koncového zariadenia služby objednávateľa Verejná, min. 4 verejné IP
adresy
10) Prenosová rýchlosť požadovaného pripojenia do Internetu
a. Smerom zo siete (Download)
min.70Mbit/s
b. Smerom do siete (Upload)
min. 4Mbit/s
10

11) Maximálne oneskorenie (RTD)voči Internetový lokalitám
a. SK: 195.146.132.62
max. 15 ms
b. CZ: 77.75.72.3
max. 15 ms
c. USA: 66.111.97.145
max. 170 ms
d. Rusko: 221.1.224.67
max. 100 ms
e. Nemecko: 141.8.240.12
max. 25 ms
12) Maximálne oneskorenie (RTD) v rámci siete poskytovateľa
max. 10ms
13) Maximálne oneskorenie (RTD) voči SIX
max. 10ms
14) Minimálny počet medzinárodných peeringových partnerov
3
15) Maximálna doba odstránenia poruchy služby
24h
16) Požadovaná služba
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
17) Typ pripojenia do siete poskytovateľa
Optické
18) Miesto pripojenia objednávateľa do optickej siete
serverovňa - Integra TDS,s.r.o.
19) Typ použitej optickej infraštruktúry
single mode
20) Spôsob ukončenia optickej infraštruktúry
ODF
21) Minimálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia bez zmeny typu pripojenia 1 Gbit/s
22) Dostupnosť adresného priestoru
Verejný Internet bez obmedzení
23) IP adresa na WAN rozhraní koncového zariad. služby objednávateľa Statická, verejná IP adresa
24) IP adresa na LAN rozhraní koncového zariadenia služby objednávateľa Verejná, min. 4 verejné IP
adresy
25) Prenosová rýchlosť požadovaného pripojenia do Internetu
a. Smerom zo siete (Download)
min.70Mbit/s
b. Smerom do siete (Upload)
min. 4Mbit/s
26) Maximálne oneskorenie (RTD)voči Internetový lokalitám
a. SK: 195.146.132.62
max. 15 ms
b. CZ: 77.75.72.3
max. 15 ms
c. USA: 66.111.97.145
max. 170 ms
d. Rusko: 221.1.224.67
max. 100 ms
e. Nemecko: 141.8.240.12
max. 25 ms
27) Maximálne oneskorenie (RTD) v rámci siete poskytovateľa
max. 10ms
28) Maximálne oneskorenie (RTD) voči SIX
max. 10ms
29) Minimálny počet medzinárodných peeringových partnerov
3
30) Maximálna doba odstránenia poruchy služby
24h

1.2 Obstarávaná služba zavedenia optického kábla a vysokorýchlostného internetu bude na pozemku,
v katastrálnom území Stráže, obec Krakovany, okr. Piešťany, uvedeného na Liste vlastníctva č. 1820,
parcelné číslo 398/27 o výmere 2311 m2 a pozemku na parcelnom čísle č. 398/30 o výmere 742 m2 a
zabudovanie bude do serverovne, umiestnenej v prevádzkovej budove, na parcelnom čísle č. 398/35 vo
výmere 219 m2.
1.3 Uchádzač pri predložení cenovej ponuky zahrnie do ceny obstarania všetky náklady, ktoré budú
vynaložené na poskytnutie obstarávanej služby, od posledného funkčného bodu uchádzača pre optický kábel
až po jeho zavedenie do serverovne v prevádzkovej budove osoby podľa § 7. Súčasťou ponúkanej ceny sú aj
všetky náklady na výkopové práce, s prihliadnutím na poveternostné podmienky, zabezpečenie materiálu pred
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krádežou, zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov, prípadne spôsobenej škode obstarávateľovi, vrátane
nákladov na úpravu prístupovej cesty, ktorá sa poruší rozbíjaním povrchu cesty.
1.4 Predpokladaná hodnota, podľa aktuálnych cien na internetovom prehliači je ku dňu vyhlásenia a
uverejnenia výzvy: 9 970 € bez DPH

D. Spôsob určenia ceny dodávky
1. Cena uvedená v cenovej ponuke v €, vypočítaná s presnosťou na dve desatinné miesta, musí byť
zostavená v súlade s § 3 zákona č.18 /1996 Z.z. o cenách, v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z., cena tvorená
dohodou a musí byť špecifikovaná ako maximálna.
Ponúkanú cenu je potrebné uviesť v € s presnosťou na dve desatinné miesta, ako:
Cenu bez DPH , výšku DPH a Cenu s DPH. Tieto údaje vypĺňa platiteľ DPH.
Konečnú cenu vypĺňa neplatiteľ DPH
Uchádzač vyplní Prílohu 1 – Spôsob určenia ceny v zmysle tejto štruktúry

Príloha 1 – Spôsob určenia ceny

Názov aktivity
Zavedenie
optického kábla a
vysokorýchlostného
internetu
SPOLU:

Merná
jednotka

v €

Počet
jedn.

kus

1 ks

X

X

Cena za
jednt. /CJ

Cena bez
DPH

DPH

Cena s DPH

Konečná
cena

Pozn. Tabuľka na výpočet ceny je platná a povinná aj pre platiteľa DPH, aj pre neplatiteľa DPH. Platiteľ DPH vypĺňa
stĺpce označené legendou Cena za jednotku /CJ/, Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH
Neplatiteľ DPH vypĺňa stĺpce Cena za jednotku / CJ/, Konečná cena

V ..................................................., dňa..........................

Vypracoval: ........................................
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E. Obchodné podmienky
Rozsah obchodných podmienok:
- uchádzač predloží návrh Zmluvy o poskytnutí služieb, vypracovaný podľa obchodných
podmienok, ktoré sú súčasťou tejto časti E. ( Príloha 2)
- uchádzač vzorový text pretransformuje do návrhu zmluvy a doplní požadované informácie
-

zmluvné podmienky môže osoba podľa § 7 meniť iba po dohode s uchádzačom,
v zmysle platných predpisov,
- návrh Zmluvy na poskytnutie služieb musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača

Uchádzač vyplní a predloží v cenovej ponuke aj:
Prílohu 3
Prílohu 4
Prílohu 5
Prílohu 6

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Harmonogram dodania predmetu zákazky
Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže
Vyhlásenie o platení/neplatení DPH
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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka a § 3, ods. 4 zákona č. 25/2006 o Verejnom obstarávaní
medzi objednávateľom:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie a č. účtu:
Zapísaný:

Integra TDS,s.r.o.
Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany
RNDr. Dušan Korytár, CSc.
36273104
2022022772
SK 2022022772
2014946357/0200
Okresný súd Trnava, Oddiel:Sro, Vložka:17274/T
medzi

a

poskytovateľom:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpenom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie a číslo účtu:
Zapísaný:
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“):
I. Predmet Zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zákazka na poskytovanie služieb - Zavedenie optického kábla
a vysokorýchlostného internetu do serverovne v prevádzkovej budove, ul. Železničná 621/12, 922 02
Krakovany. Obstaraná služba má umožniť rýchly prenos experimentálne získaných dát medzi partnermi, ako
aj ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami na porovnávanie používaných metód a možnosť videokonferencií
s partnermi. Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu musí byť realizované tak, aby zostali
funkčné doterajšie poskytované služby.
Premet poskytnutie služby:
Názov poskytovanej služby
Zavedenie optického kábla a vysokorýchlostného internetu

Počet jedn.
1

Špecifikácia predmetu obstarávania služby a jej parametrov
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Špecifikácia predmetu obstarávania služby a jej parametrov
1) Požadovaná služba
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
2) Typ pripojenia do siete poskytovateľa
Optické
3) Miesto pripojenia objednávateľa do optickej siete
serverovňa - Integra TDS,s.r.o.
4) Typ použitej optickej infraštruktúry
single mode
5) Spôsob ukončenia optickej infraštruktúry
ODF
6) Minimálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia bez zmeny typu pripojenia 1 Gbit/s
7) Dostupnosť adresného priestoru
Verejný Internet bez obmedzení
8) IP adresa na WAN rozhraní koncového zariad. služby objednávateľa Statická, verejná IP adresa
9) IP adresa na LAN rozhraní koncového zariadenia služby objednávateľa Verejná, min. 4 verejné IP
adresy
10) Prenosová rýchlosť požadovaného pripojenia do Internetu
a. Smerom zo siete (Download)
min.70Mbit/s
b. Smerom do siete (Upload)
min. 4Mbit/s
11) Maximálne oneskorenie (RTD)voči Internetový lokalitám
a. SK: 195.146.132.62
max. 15 ms
b. CZ: 77.75.72.3
max. 15 ms
c. USA: 66.111.97.145
max. 170 ms
d. Rusko: 221.1.224.67
max. 100 ms
e. Nemecko: 141.8.240.12
max. 25 ms
12) Maximálne oneskorenie (RTD) v rámci siete poskytovateľa
max. 10ms
13) Maximálne oneskorenie (RTD) voči SIX
max. 10ms
14) Minimálny počet medzinárodných peeringových partnerov
3
15) Maximálna doba odstránenia poruchy služby
24h
16) Požadovaná služba
Vysokorýchlostný prístup do Internetu
17) Typ pripojenia do siete poskytovateľa
Optické
18) Miesto pripojenia objednávateľa do optickej siete
serverovňa - Integra TDS,s.r.o.
19) Typ použitej optickej infraštruktúry
single mode
20) Spôsob ukončenia optickej infraštruktúry
ODF
21) Minimálna dosiahnuteľná rýchlosť pripojenia bez zmeny typu pripojenia 1 Gbit/s
22) Dostupnosť adresného priestoru
Verejný Internet bez obmedzení
23) IP adresa na WAN rozhraní koncového zariad. služby objednávateľa Statická, verejná IP adresa
24) IP adresa na LAN rozhraní koncového zariadenia služby objednávateľa Verejná, min. 4 verejné IP
adresy
25) Prenosová rýchlosť požadovaného pripojenia do Internetu
a. Smerom zo siete (Download)
min.70Mbit/s
b. Smerom do siete (Upload)
min. 4Mbit/s
26) Maximálne oneskorenie (RTD)voči Internetový lokalitám
a. SK: 195.146.132.62
max. 15 ms
b. CZ: 77.75.72.3
max. 15 ms
c. USA: 66.111.97.145
max. 170 ms
d. Rusko: 221.1.224.67
max. 100 ms
e. Nemecko: 141.8.240.12
max. 25 ms
27) Maximálne oneskorenie (RTD) v rámci siete poskytovateľa
max. 10ms
28) Maximálne oneskorenie (RTD) voči SIX
max. 10ms
29) Minimálny počet medzinárodných peeringových partnerov
3
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30) Maximálna doba odstránenia poruchy služby

24h

1.2 Obstarávaná služba zavedenia optického kábla a vysokorýchlostného internetu bude na pozemku,
v katastrálnom území Stráže, obec Krakovany, okr. Piešťany, uvedeného na Liste vlastníctva č. 1820,
parcelné číslo 398/27 o výmere 2311 m2 a pozemku na parcelnom čísle č. 398/30 o výmere 742 m2 a
zabudovanie bude do serverovne, umiestnenej v prevádzkovej budove, na parcelnom čísle č. 398/35 vo
výmere 219 m2.
Poskytnutie služieb poskytovateľ realizuje v súlade so špecifikáciou, uvedenou v cenovej ponuke, zaslanej
v Prieskume trhu, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluvy.
II. Miesto plnenia a termín plnenia
1) Miestom poskytovania služby je časť nehnuteľnosti pred budovou a v serverovni prevádzkovej budovy
osoby podľa § 7, ul. Železničná č. 621/12, 922 02, Krakovany
2) Presný deň začiatku poskytovania služby poskytovateľ oznámi písomne objednávateľovi najneskôr 3
pracovné dni vopred. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet poskytnutia služby podľa tejto zmluvy poverenými zástupcami.
3) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy, v súlade s harmonogramom dodania, po podpise
tejto zmluvy do 7 mesiacov od podpísania zmluvy a jej účinnosti, najneskôr do 03. augusta 2013.
III. Dodaná dokumentácia k predmetu kúpy
§
§

Preberací protokol o prevzatí poskytnutej služby, dodací list, faktúry s kúpnou cenou. Všetky
dokumenty sú kupujúcemu dodané v 4 rovnopisoch.
Ďalšia dokumentácia: Záručný list, technická dokumentácia
IV. Povinnosti poskytovateľa

1) Poskytovateľ je povinný dodať predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve
a s požadovanou dokumentáciou.
2) Zodpovedá za úplnosť a špecifikáciu poskytnutej služby a dodržanie dohodnutého termínu poskytnutia.
3) Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky informácie získané od osoby podľa § 7, bude považovať za dôverné
a získané informácie neposkytne tretej osobe s výnimkou subjektov dotknutých touto Zmluvou.
4.) Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutou službou pre
project „Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie“ kedy koľvek počas platnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok
Zmluvy o poskytnutí NFP č. 155/2012/2.2/OPVaV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
5) V rámci poskytnutia služby vykonať k jej funkčnosti záručný bezplatný servis.
6) Uskutočniť zaškolenie zamestnancov objednávateľa.
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V. Povinnosti objednávateľ
1) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi, pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej
priebehu, aktuálne informácie o pripravovaných opatreniach organizačného charakteru alebo
o opatreniach, ktoré by mohli mať výrazný vplyv na poskytnutie služby.
2) Objednávateľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preberaní služby, jej
inštalácii a zaškolení zamestnancov.
3) Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať poskytovateľa so všetkými novými skutočnosťami,
o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti a ktoré sú alebo môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy významné.
4) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať poskytnutú službu, uvedenú v čl. I. Zmluvy a zaplatiť dohodnutú cenu
podľa podmienok finančného riadenia projektov, čerpaných z ERDF, systémom predfinancovaním so
splatnosťou minimálne 120 dní.
VI. Cena za predmet Zmluvy
1) Cena za poskytnutie služieb je stanovená dohodou, v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách,
v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z., a je vo výške ......................................€ bez DPH,
20 % DPH vo výške .....................................€, Cena s DPH…..................................€,
alebo Konečn cena...................................................... €,
slovom .........................................................................................................................................€.
2) V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady, ktoré budú vynaložené na poskytnutie
obstarávanej služby, od posledného funkčného bodu uchádzača pre optický kábel až po jeho zavedenie do
serverovne v prevádzkovej budove osoby podľa § 7. Súčasťou ponúkanej ceny sú aj všetky náklady na
výkopové práce, s prihliadnutím na poveternostné podmienky, zabezpečenie materiálu pred krádežou,
zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov, prípadne spôsobenej škode obstarávateľovi, vrátane nákladov
na úpravu prístupovej cesty, ktorá sa poruší rozbíjaním povrchu cesty.
Podpísaním Preberacieho protokolu je poskytnutie služieb realizované v súlade s cenovou ponukou..
VII. Platobné podmienky
1) Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada faktúry za poskytnutie služby predmetu zmluvy bude fakturovaná
a hradená v súlade s finančným riadením projektu, spôsobom predfinancovania. Minimálna doba splatnosti
je 120 dní.
2) Faktúra ako účtovný a daňový doklad musí mať všetky predpísané náležitosti a musí byť vystavená
v 4 rovnopisoch. V prípade vyžiadania ďalšieho rovnopisu dokladov poskytovateľ túto požiadavku
zabezpečí.
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VIII. Zodpovednosť za vady a záruka
1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi obstarávanú službu bez závad, v poskytnutí podľa
Špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodborným využívaním poskytnutých služieb
prevádzkovaných v rozpore s návodom na používanie, alebo manuálom.
2) Zjavné poruchy a nefunkčnosť poskytnutej služby je objednávateľ povinný reklamovať ihneď po
zistení porúch a nedostatkov. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne nefunkčnej služby.
Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí predmetu zmluvy – poskytnutej služby.
Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej spravuje záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Poskytovateľ počas trvania záručnej lehoty preberá záväzok na poskytovanie bezplatných servisných služieb
predmetu zmluvy.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia služby.
Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná závada, je poskytovateľ povinný
poškodený materiál opraviť alebo vymeniť, a to bezodplatne.
Poskytovateľ bude realizovať servisné služby podľa svojho platného servisného poriadku.
IX. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
1) Zmluvné pokuty a úrok z omeškania úhrady faktúr nie je dohodnutý.
2) Na základe tohto konštatovania, nemá poskytovateľ právny nárok na uplatnenie pokuty a úroku
z omeškania za oneskorené úhrady faktúr.
X. Odstúpenie od zmluvy
1) Od tejto Zmluvy môžu odstúpiť zmluvné strany z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone alebo ak jedna
zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné podmienky a bola na možnosť
odstúpenia od Zmluvy druhou zmluvnou stranou písomne upozornená.
2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nezískal na plnenie predmetu zmluvy plánované zdroje
z ERDF a ŠR.
3) Za závažné porušenie zmluvných podmienok sa na strane poskytovateľa považuje:
- nedodržanie lehoty na poskytnutie služieb uvedených v predmetu Zmluvy z vlastnej viny o viac ako
1 mesiac.
4) Za závažné porušenie zmluvných podmienok na strane objednávateľa sa považuje:
- neuhradenie fakturovanej čiastky, ak na ňu boli zaslané finančné prostriedky z ERDF a ŠR a ak boli
splnené podmienky finančného riadenia.
XI. Ďalšie dojednania
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1) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktorých zverejnenie by
mohlo spôsobiť poškodenie obchodných záujmov druhej zmluvnej strany. Povinnosti týkajúce sa ochrany
obchodného tajomstva a ochrany informácií trvajú aj po skončení účinnosti Zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevzťahuje na možnosť uvedenia obchodného mena spoločnosti objednávateľa, v zozname referencií
poskytovateľa a odkazu na jeho webovej stránke.
2) Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a poskytovateľ
1 vyhotovenie.
3) Táto Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
4) Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Podpísaná zmluva
nadobudne účinnosťosť jej uverejnením v centrálnom registri zmlúv.
5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpisujú.
6) Pre túto zmluvu platia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

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

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

.....................................................................
Poskytovateľ

............................................................................
Objednávateľ
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F. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré splnili Podmienky účasti
a požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v Súťažných podkladoch, v súlade s časťou
„A - Pokyny na vypracovanie ponuky“ .
1. Kritériom hodnotenia ponúk je:
V súlade s § 35, odst. 1, písm b) Najnižšia cena

Váha v %
100 %

.
Návrhy na hodnotiace kritériá

Maximálny počet bodov za najvýhodnejšie
plnenie

1. Ponúkaná cena

Max. 100 bodov, za najnižšiu cenu

POZN.

UPOZORŇUJEME, že uchádzač vyplní Prílohu 3 – Návrh na plnenie kritérií v požadovanom obsahu
a formáte a predloží ju do každého vyhotovenia cenovej ponuky, aj ako samostatný voľný list
/nezviazaný do CP/ - ale aj zviazaný v dokumentoch cenovej ponuky.
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Príloha 3

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Názov alebo obchodné meno uchádzača:

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

Adresa alebo sídlo uchádzača: ...............................................................................................................
IČO: ..................................., IČ DPH: ………………………………, Tel.: ………………………………..
FAX. ........................................, Webové sídlo: ...................................................................,
e-mail: ........................................................

KRITÉRIUM – „CENA“
- na predmet zákazky ako celok:

Navrhovaná
bez DPH v €

cena

Navrhovaná cena
s DPH v €

Konečná cena
v €

Celková cena uchádzača:
- u platiteľa DPH – celková cena s DPH
...............................................v €
z toho DPH ............................v €
-u neplatiteľa DPH – konečná cena
............................................v €

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

........................................................
Uchádzač - pečiatka

Vypracoval: ......................................................................
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Príloha č. 4

Harmonogram dodania predmetu zákazky

Názov Aktivity

Rok 2013
Začiatok / Mesiac

Rok 2013
Ukonč./ Mesiac

Zavedenie optického kábla a
vysokorýchlostného internetu
………………….. .…/2013

……………………../2013

V ..........................................., dňa .................................

Vypracoval/podpis: .........................................................
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Príloha 5

Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Ja dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že:
- súhlasím s podmienkami určenými v týchto Súťažných podkladoch a akceptujem v plnom rozsahu
obchodné a zmluvné podmienky uvedené v časti E. Obchodné podmienky,
- sa na mňa nevzťahuje žiadny potenciálny konflikt záujmov,
- s ostatnými uchádzačmi alebo stranami zapojenými do tohto Prieskumu trhu na dodanie tovaru
nemám žiadne osobitné väzby,
- všetky údaje sú pravdivé a úplné vo všetkých dokladoch a v ponuke

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

....................................................................
podpis uchádzača
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Príloha 6

Vyhlásenie uchádzača o platení/neplatení DPH

Ja dolu podpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že som/nie som platcom DPH1.

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

.........................................................
podpis uchádzača

1

Nehodiace sa prečiarknite

24

