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OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
podľa § 281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

Monitorovacia stanica elektromagnetického po ľa na meranie vysokofrekven čného 
elektromagnetického po ľa vrátane ďalšieho príslušenstva 

 

Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov:   VUJE, a.s.  
Adresa:  Okružná 5 

918 64 Trnava 
IČO: 31 450 474 

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Siváková 
Telefón: 033/599 1675 
Fax: 033/599 1393 
e-mail: katarina.sivakova@vuje.sk 

Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je dodávka selektívnej monitorovacej stanice na meranie vysokofrekvenčného 
elektromagnetického poľa (v rozsahu min. od 75 MHz do 3 GHz) vrátane meracej sondy a ďalšieho 
príslušenstva. 

Názov predmetu zákazky 
Monitorovacia stanica elektromagnetického poľa na meranie vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa 
vrátane ďalšieho príslušenstva. 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
NIE 
 
Opis predmetu zákazky  
Selektívna monitorovacia stanica elektromagnetického poľa (EMP) vybavená komunikačným a 
vyhodnocovacím softvérom, umožňujúca bezdrôtový prenos údajov a diaľkové nastavovanie monitorovacej 
stanice vrátane posielania nastavených alarmov. Monitorovacia stanica bude použitá na monitorovanie EMP v 
mestách SR s počtom obyvateľov nad 10 tis. v rámci projektu Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami 
elektromagnetických polí (ITMS 26220220145). Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania bude uvedená v  
súťažných podkladoch. 

Miesto dodania predmetu zákazky 
VUJE, a.s. 
 Okružná 5 
 918 64 Trnava 
Termín dodania predmetu zákazky: maximálne do 90 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy. 
 
Obhliadka priestorov: obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 
 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Predpokladaná cena zákazky   je 18 500,-   € bez DPH. Počet monitorovacích staníc, ktoré sú predmetom obstarávania 1ks. 

Možnosť predloženia variantných riešení: 
NIE 
 
Typ zmluvy 
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 
na  dodanie predmetu zákazky (ďalej len Zmluva). 
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Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 
uvádzajú: 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Názov    projektu:    Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí 
ITMS: 26220220145 
Zmluva bude podpísaná až  po  súhlasnom stanovisku  Agentúry  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ ako riadiaceho orgánu Operačného programu: Výskum a vývoj, prostredníctvom ktorého je spolufinancovaný predmet 
obstarávania. 
Finančná    úhrada    za    predmet    zákazky    bude    vykonaná    na    základe    faktúry    bankovým    prevodom    na    účet 
poskytovateľa po dodaní predmetu zákazky s dobou splatnosti 30 kalendárnych dní. Podkladom pre fakturáciu 
je preberací protokol spolu s dodacím listom podpísaný zástupcami poskytovateľa a užívateľa. 
Bližšie určenie zmluvných podmienok sa nachádza v súťažných podkladoch. 

Podmienky účasti záujemcov: 

Záujemca predloží  nasledovné doklady: 
1. Platný doklad o oprávnení podnikať. 
2. V rámci plnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 odsek 1 

- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ku dňu predkladania ponúk preukazujúci, že on ani jeho 
štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním. 

- Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace , ku dňu predkladania ponúk preukazujúci, že nie je 
voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

- Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní  nie staršie ako tri mesiace , ku dňu predkladania 
ponúk preukazujúce, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné   dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

- Potvrdenie  miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace , ku dňu predkladania ponúk 
preukazujúce, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

 
Záujemca, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov, vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa §128, ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní je oprávnený preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
podľa §26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie.  
 
3. Prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet obstarávania týka, 

najviac za posledné tri hospodárske roky (2007-2009). Celková suma obratu za obdobie troch rokov nesmie byť 
menšia ako 50.000,- EUR. 

4. Doklad preukazujúcim, že uchádzač je autorizovaným predajcom (importérom) ponúkaného tovaru, resp. 
vyhlásenie dovozcu alebo výrobcu o tom, že uchádzač je autorizovaným predajcom ponúkaného tovaru, resp. 
vyhlásenie dovozcu alebo výrobcu o tom, že uchádzač je jeho zmluvný partner a pod. v origináli, resp. overenej 
kópii. 

5. Doklad dovozcu alebo výrobcu o tom, že uchádzač má zmluvne zabezpečený autorizovaný servis alebo je sám 
autorizovaný na záručný a pozáručný servis v origináli, resp. overenej kópii. 

6. Certifikát kvality vydaným výrobcovi ponúkaného tovaru nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 9001: 
2008, alebo doklad o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému kvality. 

7. Doklad o zhode ponúkaného tovaru alebo rovnocenný doklad. 
8. Vyhlásenie záujemcu o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov, uvedených ponuke. 
9. Vyhlásenie   záujemcu,   že   súhlasí   so   všetkými   podmienkami,   určenými   obstarávateľom   a   uvedenými   vo 

výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 
10. Zoznam spoločností, ktorým uchádzač dodával  predmet obstarávania za predchádzajúce tri roky (2010, 2009, 2008). 

Zoznam  musí byť podpísaný osobou oprávnenou  konať v mene uchádzača. 
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Podmienky poskytnutia súťažných podkladov 
Súťažné podklady budú záujemcovi poskytnuté na základe písomnej žiadosti 
- osobne v čase od 8,00 hod. - 11,30 hod. na adrese: VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, miestnosť č. 507, 
Ing. Katarína Siváková, tel. 033/599 1675 alebo 
- emailom na adrese katarina.sivakova@vuje.sk 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady končí: 6. 4. 2011 o 16:00 hod. 

Úhrada za súťažné podklady: 
NIE 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk (1 originál a 1 kópia) 
Lehota na predkladanie ponúk: 21. 4. 2011 do 14:30 hod.  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
VUJE, a.s. 
Okružná 5 
918 64 Trnava 

do podateľne na prízemí v čase 8,00 -14,30 hod. 
 

Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena. 

Lehota viazanosti ponúk: 
30.6.2011 

Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska? 
Toto právo nebude uplatnené. 

Použitie elektronickej aukcie 
Nepoužije sa. 
Zákazka sa týka projektov / programov financovaných z fondov spoločenstva 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Názov    projektu:    Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí. 
ITMS: 26220220145 

Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zadanie podprahovej zákazky v prípade, ak uchádzač 
nesplnil podmienky zadané verejným obstarávateľom, nedostal ani jednu ponuku, ani jedna z ponúk 
nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 
zadávanie podprahovej zákazky. 

V Trnave dňa : 28.3.2011 

 


