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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Hotelová akadémia
IČO:  17078393
Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Kontaktná osoba: RNDr. Mária Jurigová
Mobil: +421 902136154
Telefón: +421 577752394
Fax: +421 577752394
Email: skolahahe@gmail.com; verejne.obstaravaniemj@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://hahe.edupage.org
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://hahe.edupage.org/text18/?
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Hotelová akadémia - stredná škola
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zariadenia do cvičných kuchýň

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
NUTS kód: 
SK
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zariadenia do cvičných kuchýň -  
časť A: Elektrospotrebiče  
časť B: Kuchynské stoly a regály  
časť C: Kuchynský inventár 
časť D: Tabule a premietacie plátna.  
 
Zákazka je podlimitnou zákazkou bežne dostupného tovaru.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39710000-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39711320-8,  39711211-1,  39315000-3,  39711110-3,  39711361-7,  42000000-6,  39000000-2,
39221000-7,  39711300-2,  42214110-3,  42923200-4,  30195900-1,  38653400-1 

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

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, tvorí časť B Opis predmetu zákazky v
súťažných podkladoch.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  34 054,5100 EUR

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

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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III.1.    Podmienky účasti 
III.1.1.    Osobné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa
osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže osobné postavenie predložením dokladov podľa §
26 ods. 2 alebo 3 a 4 ZVO (originálov alebo úradne osvedčených fotokópií), ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch.
 
Doklady uvedené v odsekoch 1.1 až 1.8 musia byť vystavené príslušnými orgánmi, resp. úradmi alebo čestným
prehlásením uchádzača s uvedením jeho obchodného mena, sídla, resp. miesta podnikania a identifikačného čísla (IČO),
a to:  
1.1 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine 
svojho sídla, nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nebol uchádzač fyzická osoba
alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača právnickej osoby právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny a súčasne, že nebol uchádzač fyzická osoba alebo
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača právnickej osoby právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Právnická osoba predkladá výpisy z registra trestov za všetky osoby,
ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu,  
 
1.2 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine
sídla uchádzača, nie starší ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že nie je voči uchádzačovi
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, nie je v likvidácii (potvrdenie o likvidácii predkladá len uchádzač právnická
osoba), ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo nie je
uchádzač v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla alebo miesta podnikania, resp.
miesta výkonu predmetnej činnosti,  
 
1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený v evidencii 
platiteľov, resp. príslušných úradov, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že 
uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla alebo miesta podnikania, evidované nedoplatky
poistného na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,  
 
1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla alebo miesta podnikania evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  
 
1.5 doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky; oprávnenie preukazuje uchádzač - fyzická osoba -
podnikateľ predložením živnostenského oprávnenia, uchádzač - právnická osoba výpisom z obchodného registra alebo
iného relevantného dokladu na základe ktorého je oprávnený na vnútornom trhu Európskej únie  
podnikať. Doklady musia byť originály alebo úradne osvedčené fotokópie,  
 
1.6 Doklad o tom, že 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
ktorejštatutárnym 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, 
Dokladom je čestné prehlásenie uchádzača. 
 
1.7 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, 
Dokladom je čestné prehlásenie uchádzača. 
 
1.8 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
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ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Dokladom je čestné prehlásenie uchádzača. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne v súlade s § 31 ods. 3 ZVO.  
 
Odôvodnenie primeranosti a potreby: podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú stanovené zákonom

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky, v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet o tom, že uchádzač plní svoje záväzky voči banke. Uvedené
vyjadrenie je potrebné predložiť od všetkých bánk, v ktorých má uchádzač vedený účet, spolu s čestným prehlásením o
tom, že uchádzač nemá účty vedené v iných bankách okrem tých, od ktorých predložil vyjadrenie. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti: Požadované doklady a dokumenty preukazujú solventnosť a finančnú stabilitu uchádzača. Primeranosť
podmienky účasti tkvie v tom, že banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o disciplíne
uchádzača pri plnení si záväzkov a pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti uchádzača verejný obstarávateľ
považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícii a disciplinovanosti uchádzača pri plnení záväzkov. Zadávateľ
zákazky požaduje preukázanie finančnej stability záujemcu, a to dôvodu, že úspešný záujemca alebo uchádzač musí sám
finančne pokryť financovanie celého predmetu zákazky do jeho protokolárneho odovzdania. Zadávateľ zákazky týmto
získa dôkaz, že podmienka účasti uvedená vyššie je splnená pre všetky peňažné ústavy (banky) v ktorých má úspešný
uchádzač vedené účty. Potreba vyplýva z faktu, že touto podmienkou sa vylučuje špekulácia úspešného uchádzača,
ktorý má konflikt v bankovom sektore a za účelom získať zákazku si špekulatívne zriadi účet v inej banke.  
2. Uchádzač predloží podľa § 27 ods. 1 písm. d): 
§ 27 ods. 1 písm. d) prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovej činnosti  
Doklad 1: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky za posledné 3 roky v členení za každý
zvlášť tak, aby bolo zrejmé, v ktorom roku uchádzač dosiahol aký obrat.  
Zadávateľ zákazky môže požadovať výšku obratu vo výške trojnásobku predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na
obdobie 12 mesiacov.  
Požadovaný obrat za obdobie posledných 12 mesiacov je stanovený vo výške minimálne 100.000.- € alebo ekvivalent v
cudzej mene, prepočítaný na €.  
Prehľad musí obsahovať nasledovné údaje:  
- rok (termín dodania tovaru)  
- názov zákazky, z ktorej je zrejmý predmet zákazky  
- cena príslušného predmetu zákazky  
- medzisúčet za jednotlivé roky  
- celkový súčet za posledné 3 roky.  
Doklad bude potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača.  
 
Doklad 2: výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 roky, pričom požadovaný obrat  
dosiahnutý v predmete zákazky, uvedený v doklade č. 1 Prehľad o dosiahnutom obrate za jednotlivé roky musí byť
minimálne rovný alebo nižší ako súčet riadkov 01 a 05 pri výkaze ziskov a strát, pri výkaze o príjmoch a výdavkoch sa
berie do úvahy súčet riadkov 01 a 02.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebe jej zahrnutia medzi podmienky
účasti: Verejný obstarávateľ je oprávnený vyžadovať obrat vo výške trojnásobku predpokladanej hodnoty zákazky
vypočítanej na obdobie 12 mesiacov. Potreba vyplýva z preukázania vlastných skúseností uchádzača pri dodávke
predmetu obstarávania.  
 
Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky pri preukazovaní obratu dosiahnutého v predmete zákazky sa považuje
dodanie tovaru týkajúceho sa zariaďovania kuchýň vo verejnom stravovaní.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 1. Vo vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka
potvrdí, že:  
a) uchádzač nebol za predchádzajúce 3 roky v nepovolenom debete, ak bol, predloží zdôvodnenie prečo sa tak stalo,  
b) v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,  
c) jeho bežný účet za posledné 3 roky nebol a nie je predmetom exekúcie.  
2. Minimálna výška obratu dosiahnutého v predmete zákazky musí byť minimálne 100.000.- za obdobie posledných 12
mesiacov

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona: Zoznam
dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
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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. 
 
Za rovnaký alebo podobný predmet zákazky sa považujú dodávky elektrospotrebičov, kuchynského inventára,
kuchynských stolov a regálov v požadovanej štruktúre.  
 
Finančná hodnota v referenčných listoch musí byť uvedená v €. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom
doplnená prepočítaná na € platným kurzom zverejneným NBS v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania. Uchádzač pripojí k prepočtu kurzový lístok. Uchádzač musí uviesť v referenčných listoch finančnú hodnotu
v € resp. prepočet inej meny na €. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s ust. § 32
ods. 6 zákona o VO: Vzhľadom na predmetu zákazky je potrebné preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti s
realizáciou dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.  
 
 
Referencia jednotlivých dodaných zákaziek musí obsahovať nasledovné údaje:  
- identifikáciu odberateľa (obchodné meno a sídlo)  
- identifikáciu dodávateľa,  
- predmet zákazky  
- cena tovaru 
- termín dodania 
- vyjadrenie spokojnosti zákazníka s kvalitou dodania  
- kontaktnú osobu odberateľa (titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, mailová adresa a tel. číslo)  
- dátum, podpis a pečiatku oprávnenej osoby odberateľa.  
 
Zadávateľ zákazky požaduje v Zozname uviesť zákazky v členení podľa jednotlivých rokov v celkovej cene minimálne vo
výške 100.000.- € za všetky 3 roky spolu, a s minimálnym počtom 6 zákaziek za uvedené obdobie spolu.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

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

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  05.11.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  05.11.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  05.11.2013 14:00
Miesto :  Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01 Humenné
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Vzhľadom na to, že pre výber dodávateľa bude použitá elektronická
aukcia podľa § 43, zadávateľ zákazky nepripúšťa účasť uchádzačov na otváraní ponúk.

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

Áno
Operačný program vzdelávanie. Názov projektu: Gastronómia po novom. ITMS: 26110130517

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Ponuku je možné predložiť samostatne za jednotlivé časti A., B, C alebo D. Uchádzač môže ale nemusí predložiť ponuku
na všetky časti.  
 
Súťažné podklady budú všetkým záujemcom verejne prístupné v profile verejného obstarávateľa
http://hahe.edupage.org/text18/? v časti Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávateľa. Uchádzač po prevzatí
súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa zašle oznámenie/potvrdenie o prevzatí mailom na adresy
skolahahe@gmail.com a verejne.obstaravaniemj@gmail.com. Verejný obstarávateľ uchádzačovi na ním určenú mailovú
adresu zašle prípadné vysvetlenia súťažných podkladov.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
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