Výzva na podanie ponuky do 3. opätovného otvorenia súťaže
podľa § 64 ods. 5 písm. b) zákona č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VO“)

1.

Identifikačné údaje Objednávateľa

Názov organizácie:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

Sídlo organizácie:

Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5

IČO:

42134943

DIČ:

2022673994

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená podľa § 21 ods. 5 písm. b)
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 14
ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podľa § 154 ods. 2 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov Zriaďovacou listinou Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. CD-2008-15759/34399-1:09 s
účinnosťou od 1. septembra 2008.

Štatutárny zástupca:

PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka

Kontaktná osoba:

PaedDr. Ivana Pichaničová

Mobil:
Telefón:
Fax:
E-mail:

+421 911405084
+421 2 68 26 03 01
+421 2 68 26 02 42
ivana.pichanicova@nucem.sk

2.

Identifikácia Rámcovej dohody

2.1 Rámcová dohoda, na ktorú nadväzuje toto opätovné otvorenie súťaže:
Rámcová dohoda na predmet „Doručovateľské a súvisiace služby“ uzavretá medzi
Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) ako Objednávateľom
a účastníkmi tejto rámcovej dohody dňa 07.12.2011 (ďalej len „Rámcová dohoda“)
2.2 Druh rámcovej dohody:
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Rámcová dohoda uzavretá s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže podľa
§ 64 ods. 5 písm. b) ZVO
2.3 Označenie postupu verejného obstarávania predchádzajúceho uzavretiu
Rámcovej dohody:
Verejná súťaž vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2011 dňa
11.10.2011 pod značkou 08052 -MSS.
3.

Stručný opis predmetu Zadania
Predmetom zákazky je obstaranie doručovateľských a súvisiacich služieb pre verejného
obstarávateľa v požadovanej kvalite a požadovanom termíne. Detailný opis predmetu
Zadania sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.

4.

Rozpočet

4.1 Na toto opätovné otvorenie súťaže je určený rozpočet v výške 12 756 EUR bez DPH
(slovom dvanásťtisíc sedemstopäťdesiatšesť eur).
5.

Hlavné miesto poskytnutia Služieb a lehota poskytnutia Služieb

5.1 Hlavným miestom poskytnutia Služieb je sídlo Národného ústavu certifikovaných meraní
vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
5.2 Lehota poskytnutia Služieb je v zmysle harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 1 tejto
Výzvy.
6.

Vyhotovenie a jazyk ponuky

6.1 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť podpísaná prostredníctvom
„Sprievodného listu“ elektronickým podpisom, ktorý bol vygenerovaný pre zákazku
„42.01 Doručovateľské a súvisiace služby” systémom EVO pre osobu oprávnenú
podpisovať ponuku v mene spoločnosti (účastníka Rámcovej dohody).
6.2 V zmysle Výnosu M SR č. 312/2010 je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:
 (.pdf, .rtf, .html, .htm, .odt, .t t) pri te tových výstupoch
 (.rtf, .html, .htm, .pdf, .odt a .t t) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky
 (.zip, .tar, .gz, .gz, .tar, .gz) pre kompresiu súborov
 (.gif, .jpg, .tif, .s f, .svg) pri grafických súboroch
V prípade, ak je v tejto výzve uvedené inak, je možné použiť aj iné formáty (napr. . ls),
no vždy musí k danému napr. . ls súboru e istovať aj zodpovedajúci súbor v .pdf
formáte. V prípade rozdielov v obsahu medzi . ls a .pdf súbormi sa za určujúci považuje
obsah súboru vo formáte .pdf.
6.3 Objednávateľ predkladá výzvu na podanie ponuky vo formáte PD a zároveň poskytuje
návrh čiastkovej zmluvy v editovateľnom formáte MS Office Word a cenník
v editovateľnom formáte MS Office E cel.
6.4 Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku.
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7.

Komunikácia medzi objednávateľom a účastníkmi Rámcovej dohody

7.1 Komunikácia medzi objednávateľom a účastníkmi Rámcovej dohody sa uskutočňuje
spôsobom a prostriedkami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a ktorý
zabezpečí úplnosť údajov a obsah uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a
osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
7.2 Využitie systému EVO (Elektronické verejné obstarávanie)
Komunikácia medzi objednávateľom a účastníkmi Rámcovej dohody sa uskutočňuje
v rámci opätovného otvorenia súťaže elektronickou formou prostredníctvom systému
EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane:
 poskytnutia výzvy na podanie ponuky do opätovného otvorenia súťaže, ktorým sa
rozumie sprístupnenie výzvy objednávateľom na portáli EVO
 poskytnutie vysvetlení výzvy na podanie ponuky do opätovného otvorenia súťaže,
pokaľ účastníci Rámcovej dohody o vysvetlenie prostredníctvom portálu EVO
požiadali
 ak je to nevyhnutné, doplnenie informácií uvedených vo výzvy na podanie ponuky
do opätovného otvorenia súťaže
 predkladanie ponúk účastníkmi Rámcovej dohody
 zaslanie hesla k odšifrovaniu ponúk
 otváranie ponúk prostredníctvom portálu EVO.
7.3 Komunikáciu medzi objednávateľom a účastníkmi Rámcovej dohody možno
uskutočňovať aj písomne prostredníctvom pošty, fa om, osobne, elektronicky alebo
telefonicky alebo ich kombináciou (v prípade, ak nie je možné postupovať podľa bodu
7.1, 7.2). Pracovný čas podateľne objednávateľa pre účely tohto verejného
obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.00 hod., kedy je možné
zo strany účastníkov Rámcovej dohody doručovať písomnosti osobne do podateľne
objednávateľa, ak nie je uvedené inak.
7.4 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno
trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného
elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v
písomnej listinnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie.
7.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno
trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného
elektronického podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej
listinnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná
listinná forma.
7.6 Výzva na predloženie ponuky ako aj súvisiace súbory pre 3. otvorenie súťaže sa
nachádzajú v systéme EVO, zákazke „42.01 Doručovateľské a súvisiace služby”, časti
„Súťažné podklady“, sekcii „7. Otvorenie súťaže č.3“.
8.

Mena a ceny uvedené v ponuke

8.1 Účastníkom Rámcovej dohody navrhnuté jednotkové ceny vo vzťahu k poskytovaniu
požadovaného predmetu Zadania, uvedené v ponuke účastníka Rámcovej dohody
a následne v Čiastkovej zmluve č. 03 vo forme jej príloh č. 2 (Cenová kalkulácia), budú
vyjadrené v mene EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“).
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8.2 Účastník Rámcovej dohody stanoví jednotkové ceny za predmet Zadanie na základe
vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných predpisov. Účastník
Rámcovej dohody je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo
je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Čiastkovej zmluvy, pričom do svojich
jednotkových cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu Zadania.
8.3 Účastník Rámcovej dohody ku každej oceňovanej položke podľa predloženého vzoru
cenníka uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy uvedie jednotkovú cenu. Jednotkové ceny
ponúknuté účastníkom Rámcovej dohody v ponuke v rámci tohto opätovného otvorenia
musia byť zhodné alebo nižšie ako jednotkové ceny dohodnuté v Rámcovej dohode pre
daného účastníka Rámcovej dohody. Ak bude jednotková cena ponúknutá účastníkom
Rámcovej dohody v ponuke v rámci tohto opätovného otvorenia vyššia ako jednotková
cena dohodnutá v Rámcovej dohode, vstupom do elektronickej aukcie bude v takomto
prípade uvedená v systéme EVO jednotková cena, ktorú uviedol účastník v prílohe
Rámcovej dohody príslušného účastníka.
8.4 Účastník Rámcovej dohody uvedie navrhovanú jednotkovú cenu v cenníku
vypracovanom podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy.
8.5 Účastník Rámcovej dohody ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu
položiek v súlade s Prílohou č. 2 tejto výzvy uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj
jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých
medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek
podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako
0,00 eur.
8.6 Daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške zaplatí Objednávateľ vybranému
Poskytovateľovi ako zdaniteľnej osobe registrovanej v Slovenskej republike v súlade so
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Daň
z pridanej hodnoty zaplatí Objednávateľ vybranému Poskytovateľovi ako zdaniteľnej
osobe registrovanej v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine podľa platných
právnych predpisov.
9.

Obsah ponuky

9.1 Ponuka predložená účastníkom Rámcovej dohody v rámci tohto opätovného otvorenia
súťaže bude obsahovať nasledujúce dokumenty vo forme uvedenej v tejto Výzve,
doplnené tak, ako je stanovené v nasledujúcich bodoch tejto Výzvy:
a) Cenník
b) Návrh čiastkovej zmluvy
c) Sprievodný list
9.2 Cenník cien (ďalej len „cenník“) požadovaného predmetu Zadania bude vypracovaný
podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Výzvy. Účastník Rámcovej dohody použije
pre prípravu a predloženie cenníka súbor „Otvorenie_RD_c3_Priloha_2_Cennik. ls“
nachádzajúceho sa v časti „Súťažné podklady“, sekcii „7. Otvorenie súťaže č. 3“.
Účastník Rámcovej dohody predloží cenník vo formátoch:
9.2.1 .xls formát – súbor vo formáte MS Office E cel ako vyplnený . ls cenník a
9.2.2 .pdf formát – súbor vo formáte Adobe vytvoreného z vyplneného . ls súboru
(cenníka) podľa bodu 9.2.1 a to buď ako vygenerovaný .pdf súbor z vyplneného
. ls súboru (cenník) alebo oskenovaný vyplnený . ls súbor (cenník)
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9.3 Cenník predložený v ponuke úspešného účastníka Rámcovej dohody zohľadňujúci
úpravy v rámci elektronickej aukcie sa stane súčasťou Čiastkovej zmluvy, ktorá bude
výsledkom tohto opätovného otvorenia súťaže, ako jej Príloha č. 2.
9.4 Návrh Čiastkovej zmluvy č. 03 podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy s doplnenými
identifikačnými údajmi účastníka Rámcovej dohody (v záhlaví a na konci Čiastkovej
zmluvy) a podpísaný účastníkom Rámcovej dohody alebo osobou oprávnenou konať za
účastníka Rámcovej dohody.
9.5 V sprievodnom liste podľa bodov 6.1 a 10.4 je potrebné označiť len tie súbory, ktoré
tvoria ponuku predloženú v rámci 3.opätovného otvorenia súťaže. Ostatné súbory,
uvedené v sprievodnom liste pochádzajúce zo zadávania zákazky na Rámcovú dohodu
„Verejná súťaž vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2011 dňa
11.10.2011 pod značkou 08052-MSS“, resp. 1. a 2. Opätovného otvorenia súťaže
účastník Rámcovej dohody odznačí.
10. Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
10.1 Každý účastník Rámovej dohody môže v tomto opätovnom otvorení súťaže predložiť iba
jednu ponuku s ohľadom na ustanovenia bodu 10.5.
10.2 Účastník Rámcovej dohody predloží elektronickú ponuku v oznámených formátoch
kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch s ohľadom na výnimku
stanovenú v bode 6.2 tejto Výzvy v lehote na predkladanie ponúk.
10.3 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie
ponúk je nutné, aby mal účastník Rámcovej dohody príslušné technické a odborné
predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.
10.4 V systéme EVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie
jednotlivých nadefinovaných dokumentov tvoriacich ponuku a sprievodného listu
podpísaného elektronickým podpisom vygenerovaným pre zákazku „42.01
Doručovateľské a súvisiace služby” a to pre osobu oprávnenú podpísať ponuku v mene
účastníka Rámcovej dohody
10.5 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže účastník Rámcovej dohody meniť svoju
ponuku, resp. časť svojej ponuky. Pokiaľ chce účastník Rámcovej dohody zmeniť časť
svojej ponuky, je postačujúce odoslať novú časť ponuku, ktorú chce zmeniť a
vygenerovať a odoslať nový sprievodný list, v ktorom odstráni zo zaškrtávacieho políčka
opätovne podpíše elektronickým podpisom. Ak účastník Rámcovej dohody neodošle
opätovne sprievodný list, bude sa za platnú ponuku považovať posledná ponuka, ku
ktorej bol poslaný a elektronicky podpísaný sprievodný list s označenými dokumentmi. V
prípade, že všetky opakované predložené časti ponuky do termínu predloženia ponúk
tým istým účastníkom Rámcovej dohody budú zaslané i so sprievodným listom a všetky
ktorá bola doručená v časovom poradí posledná.
10.6 Účastník Rámcovej dohody predloží svoje dokumenty prostredníctvom systému EVO vo
formátoch uvedených v bode 6.2 týchto súťažných podkladov. Názvy súborov nesmú
obsahovať diakritiku a slová musia byť spojené podčiarnikom, napr.
NUCEM_Kurier_Otvorenie_c3_Ponuka_spolocnost.pdf. Ak účastník Rámcovej dohody
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túto požiadavku nesplní, systém EVO môže dokument neprijať alebo pri šifrovaní
dokumentu dokument nezašifruje.
10.7 Účastník Rámcovej dohody môže svoju ponuku zašifrovať (kryptovať) šifrovacím
nástrojom systému EVO „qCrypt“ podľa Príručky používateľa systému EVO – použitie
šifrovacieho nástroja a poskytne objednávateľovi použité „HESLO“ na odšifrovanie
ponuky v systéme EVO, a to buď prostredníctvom systému EVO, resp. e-mailom
najneskôr do lehoty na otváranie ponúk. V prípade neposkytnutia HESLA v stanovenej
lehote bude účastník Rámcovej dohody zo súťaže vylúčený. Riziko neskorého
doručenia HESLA znáša účastník Rámcovej dohody. POZOR: prostredníctvom systému
EVO bude umožnené odoslať heslo až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
prostredníctvom položky „Odoslať heslo“, ktorá sa účastníkom Rámcovej dohody
sprístupní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a bude dostupná do uplynutia
lehoty na otváranie ponúk.
10.8 Predkladanie ponúk v rámci tohto otvorenia súťaže bude prebiehať len v elektronickej
forme. Účastník Rámcovej dohody nebude zasielať žiadne doklady ani časti ponúk
v listinnej podobe.
11.

Lehota na predkladanie ponúk

11.1 Lehotu na predkladanie ponúk Objednávateľ stanovil do 25. 11. 2013, 12:00 hod.
11.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.
12.

Vysvetľovanie a doplnenie informácií uvedených vo Výzve

12.1 V prípade nejasnosti alebo potreby vysvetlenia tejto Výzvy môže ktorýkoľvek
z účastníkov Rámcovej dohody požiadať jedine elektronickou formou prostredníctvom
systému EVO s prihliadnutím na výnimku uvedenú v bode 7.3 výzvy.
12.2 Za včas doručenú požiadavku účastníka Rámcovej dohody o vysvetlenie sa bude
považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 20. 11. 2013, 12:00 hod.
12.3 Objednávateľ poskytne vysvetlenie alebo doplnenie Výzvy najneskôr do 21. 11. 2013,
12:00 hod. O odoslaní vysvetlenia budú všetci účastníci Rámcovej dohody upozornení
notifikačným e-mailom systému EVO.
13.

Otváranie ponúk

13.1 Pod pojmom otváranie ponúk systémom EVO sa rozumie otvorenie formulára
„Sprievodný list“ doručeného prostredníctvom systému EVO a následne otvorenie aj
ostatných dokumentov predložených účastníkmi Rámcovej dohody v rámci opätovného
otvorenia súťaže a ich sprístupnenie komisii na vyhodnotenie ponúk.
13.2 Lehota na otváranie ponúk: 25. 11. 2013 o 12:30 hod.
13.3 Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ použije v tomto zadávaní zákazky na
vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní verejný obstarávateľ nepoužije § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti Účastníkov Rámcovej dohody v sídle
objednávateľa.
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14.

Preskúmanie, vysvetľovanie a hodnotenie ponúk

14.1 Hodnotenie splnenia požiadaviek uvedených v tejto Výzve bude založené na overení
úplnosti predložených ponúk a preskúmaní splnenia požiadaviek uvedených v bode 9
tejto Výzvy. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
14.2 Objednávateľ môže požiadať účastníka Rámcovej dohody o vysvetlenie a/alebo
doplnenie jeho ponuky, pričom účastník Rámcovej dohody je povinný poskytnúť
vysvetlenie a/alebo doplnenie v lehote a spôsobom uvedeným v žiadosti o vysvetlenie
a/alebo doplnenie.
14.3 Objednávateľ posúdi či príslušné dokumenty a doklady uvedené v ponuke účastníka
Rámcovej dohody spĺňajú požiadavky uvedené v tejto Výzve a korešpondujú so
Zadaním definovanom v prílohe č. 1 tejto Výzvy.
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a vyhodnocovanie návrhov na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk
15.1 Objednávateľ vyhodnotí ponuky predložené účastníkmi Rámcovej dohody podľa kritérií
uvedených v Rámcovej dohode a v tejto Výzve a na základe ich uplatnenia uvedených
v tejto Výzve.
15.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk v opätovnom otvorení súťaže podľa § 64 ods. 5 písm.
b) zákona o VO bude celková ceny za jednotlivé položky prepravy uvedené vo Výzve na
podanie ponuky, a ktoré sú predmetom opätovného otvorenia súťaže.
15.3 Pravidlá na uplatnenie kritéria
Objednávateľ použije pri zadávaní zákazky elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o
verejnom obstarávaní. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk (podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk v opätovnom otvorení súťaže) bude Objednávateľ pokračovať
elektronickou aukciou. Elektronická aukcia sa uskutoční systémom e-aukcie, ktorá je
súčasťou systému EVO. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci účastníci
Dohody, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, teda ich ponuky neboli vylúčené a
boli vyhodnotené v opätovnom otvorení súťaže. Úspešným Dodávateľom sa stane ten,
ktorého ponuka bude vyhodnotená elektronickou aukciou a jej automatizovaným
vyhodnotením ako ponuka s najnižšou cenou s poradím na prvom (1.) mieste. Poradie
ostatných účastníkov Rámcovej dohody na druhom (2.) a ďalších miestach sa stanoví
automatizovaným vyhodnotením v elektronickej aukcii.
16. Aukčný poriadok
16.1 Účastníci Rámcovej dohody budú vyzvaní (prostredníctvom notifikačného e-mailu) k
účasti do elektronickej aukcie (ďalej len „EA“). Predmetný e-mail im bude zaslaný
najneskôr dva pracovné dni pred spustením EA, a to na mailovú adresu, ktorú účastníci
Rámcovej dohody uviedli do registračného formulára pri svojej registrácii do systému
EVO. Upozorňujeme účastníkov Rámcovej dohody, aby si nastavili svoj počítač tak,
aby zaslaný e-mail s výzvou na účasť do EA im nebol kvalifikovaný ako spam a nebol

7

16.2

16.3
16.4

16.5

16.6
16.7

16.8

presmerovaný do nevyžiadanej pošty, resp. nech si účastníci Rámcovej dohody
overujú doručenú poštu aj v priečinku nevyžiadanej pošty. Predmetná výzva bude
súčasťou e-mailu, že EA bola otvorená. V te te mailu bude uvedené prihlasovacie
meno (ID) účastníka Rámcovej dohody, linka na výzvu na účasť v EA i priama linka do
EA. Heslo na vstup do EA je rovnaké, aké účastník Rámcovej dohody použil pri
registrácii do zadávania pôvodnej zákazky v systéme EVO.
Po otvorení elektronickej aukcie odošle systém EVO účastníkom Rámcovej dohody,
výzvu na účasť v e-aukcii. Systém zasiela výzvu ako e-mailovú správu, na e-mailovú
adresu, ktorú účastník Rámcovej dohody uviedol v prvotnej súťaži elektronickou
poštou. Pozvánka zasielaná účastníkom Rámcovej dohody obsahuje linku na eb
stránku príslušnej e-aukcie (ďalej len stránka e-aukcie), termíny e-aukcie a inštrukcie
pre prihlásenie sa do systému.
Účastníci Rámcovej dohody postupujú podľa inštrukcií uvedených v pozvánke a v
súlade s pokynmi uvedenými vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
Účastníci Rámcovej dohody sa pripoja na elektronické zariadenie EA, t.j. príslušnú eb
stránku EA v systéme EVO. Účastníci Rámcovej dohody sa musia prihlásiť svojím ID
používateľa a identifikovať heslom, ktoré použili v predchádzajúcej časti zadávania
zákazky.
V súlade s § 43 ods. 9 zákona o VO elektronickú aukciu možno realizovať nie skôr ako
dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. V prípade,
že sa v tomto čase účastník Rámcovej dohody prihlási do e-aukcie (otvorí doručenú
eb stránku) systém EVO zobrazuje správu, že ešte nenastal čas pre EA.
Systém EVO zobrazí formulár príslušnej EA a súvisiace informácie. Účastník Rámcovej
dohody si v EA dôsledne preštuduje informácie o podmienkach EA.
V rámci EA nie je možné aby účastníci Rámcovej dohody upravovali cenu smerom
hore. Vstupné hodnoty zadá objednávateľ v EA pre každého účastníka Rámcovej
dohody po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk pred začatím EA. Účastníkom
Rámcovej dohody sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk
v EA, najmä v posledných minútach a sekundách EA. Na zadávanie ponúk v EA sa
neodporúča využívať posledných 10 sekúnd pred koncom.
Po ukončení EA, systém EVO vykoná výsledné vyhodnotenie ponúk v súlade s vopred
stanovenými hodnotiacimi mechanizmami. Určenie poradia účastníkov Rámcovej
dohody
a) Poradie účastníkov Rámcovej dohody bude určené výsledkom EA. Úspešným sa
stane ten účastník Rámcovej dohody, ktorého ponuka bude vyhodnotená
elektronickou aukciou a jej automatizovaným vyhodnotením ako ponuka s poradím
na prvom (1.) mieste (t. j. ktorý v e-aukcii navrhne najnižšiu cenu). Poradie
ostatných účastníkov Rámcovej dohody na druhom (2.) a ďalších miestach sa
stanoví elektronickou aukciou a jej automatizovaným vyhodnotením.
b) Ak po skončení EA budú mať dvaja alebo viacerí účastníci Rámcovej dohody
rovnakú výslednú ponuku v EA, objednávateľ zohľadní časové hľadisko
predloženia najlepšej ponuky.
c) V prípade, že z rôznych dôvodov nebude možné podpísať zmluvu s úspešným
účastníkom Rámcovej dohody z elektronickej aukcie (úspešný účastník Rámcovej
dohody stratí schopnosť plniť predmet zákazky, nepristúpi k podpisu zmluvy, bude
vylúčený z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v elektronickej aukcii) bude zmluva
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uzavretá s účastníkom Rámcovej dohody, ktorý bol po zohľadnení vylúčenia
pôvodného úspešného účastníka Rámcovej dohody vyhodnotený ako úspešný.
16.9 Systém EVO pošle každému účastníkovi Rámcovej dohody zúčastneného v EA emailovú správu s informáciou o ukončení EA a e-mailovú správu s odkazom na linku
domovskej stránky e-aukcie s výsledkami EA.
16.10 Po ukončení EA nie je účastníkom Rámcovej dohody umožnené predkladať nové
návrhy ceny v EA.
16.11 Objednávateľ po skončení EA uzavrie čiastkovú zmluvu na základe výsledku EA.
16.12 Účastníci Rámcovej dohody sú povinní priebežne sa oboznamovať s obsahom,
notifikáciou e-mailov, ktoré im systém EVO automaticky vygeneruje na ich e-mailovú
adresu, ktorú uviedli pri registrácii do systému EVO v rámci prvotného zadávania
zákazky.
16.13 Objednávateľ nesmie zasahovať do priebehu EA a nesmie vykonávať zmeny v
zadaných hodnotách/ponukách účastníkov Rámcovej dohody a to ani na požiadanie
účastníka Rámcovej dohody.
16.14 Technické požiadavky pre prístup do EA:
Počítač musí byť pripojený na Internet. Pre bezproblemový priebeh účasti v rámci EA
je potrebné použiť niektorý z nasledujúcich podporovaných ebových prehliadačov:
a.
Microsoft Internet E plorer v6.0 alebo vyšší,
b.
Mozilla irefo 2.0 alebo vyšší,
c.
Google Chrome v10.0 alebo vyšší,
d.
Safari v5.0 alebo vyšší,
e.
Opera 11.0 alebo vyšší
16.15 Objednávateľ odporúča účastníkom Rámcovej dohody, aby mali počas EA k dispozícii
potrebné osoby, ktoré budú odborne, pozične, funkčne oprávnené rozhodovať o
„vylepšení“ ceny. Znížená „vylepšená“ cena by mala účastníkovi Rámcovej dohody
pokryť všetky náklady + primeraný zisk na zabezpečenie predmetu zákazky, a to ako
po stránke kvalitatívne, tak aj odbornej, časovej, vecnej a pod.
16.16 Účastníci Rámcovej dohody by mali mať ešte pred začatím EA určenú cenovú hranicu,
pod ktorú nemôžu svoje ceny znížiť, ak majú zabezpečovať predmet zákazky v
určených medziach obchodných podmienok v zadefinovaných vecných a kvalitatívnych
povinnostiach.
16.17 Objednávateľ nebude v priebehu EA odpovedať účastníkom Rámcovej dohody na ich
otázky týkajúce sa EA zaslané poštou, e-mailom alebo iným spôsobom.
16.18 Ak sa počas EA vyskytne a preukáže technická chyba centrálneho systému EVO
(ktorého súčasťou je EA), napr. zlyhanie servera EVO alebo preukázané zlyhanie
internetovej siete govnet, ktoré spôsobia nekorektnosť výsledkov EA, verejný
objednávateľ túto skutočnosť oznámi všetkým zúčastneným účastníkom Rámcovej
dohody v EA prostredníctvom systému EVO v položke „Prehľad“ – vysvetlenie, o čom
budú účastníci Rámcovej dohody vyrozumení mailovou notifikáciou automaticky
vygenerovanou systémom EVO a objednávateľ následne vyhlási novú EA v
náhradnom termíne. V prípade opakovania EA bude účastníkom Rámcovej dohody
zaslaná nová výzva na účasť v EA.
Poznámka: Za technickú chybu centrálneho systému EVO sa nebude považovať
„zlyhanie počítača u účastníka Rámcovej dohody alebo zamrznutie počítača, resp.
prerušenie dodávky elektrického prúdu u účastníka Rámcovej dohody alebo zlyhanie
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PRÍLOHA Č. 1 VÝZVY – ZADANIE
Predmetom zákazky je poskytnutie doručovateľských a súvisiacich pre verejného
obstarávateľa (ďalej len „zákazka“) v požadovanej kvalite a požadovanom termíne.
Poskytnutie doručovateľských a súvisiacich služieb musí zabezpečiť potreby projektu a
činnosť verejného obstarávateľa vo vlastnom mene a na účet verejného obstarávateľa.
Doručovateľské a súvisiace služby zahŕňajú prepravu všetkých zásielok (obálky, balíky,
zásielky balené na paletách a pod.) a služby spojené s prepravou z vopred špecifikovaného
miesta vyzdvihnutia na vopred špecifikované miesta doručenia pre zabezpečenie aktivít
NÚCEM a Projektov.
Doručovateľské a súvisiace služby zahrňujú prepravu zásielok (obálky, balíky, zásielok
balených na paletách a pod.) z vopred špecifikovaného miesta vyzdvihnutia na vopred
špecifikované miesta doručenia alebo do škôl a zo škôl na území Slovenska podľa pokynov
verejného obstarávateľa v čase a rozsahu stanovenom podľa rozpisu etáp zásielok
definovaných v jednotlivých čiastkových zmluvách.
Nižšie je uvedený požadovaný zoznam položiek prepravy s uvedením parametrov týkajúcich
sa jednotlivých položiek ako aj celkový predpokladaný ma imálny počet položiek.

A. Merania vo vyššom
zabezpečovania meraní)

sekundárnom

vzdelávaní

(Oddelenie

1. etapa (1. zásielka stredným školám)
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: cca 755 stredných škôl v SR
Počet balíkov: cca 785
Hmotnosť balíkov: 1 – 22 kg
Termín prevzatia zásielky: 3. február 2014 (pondelok)
Termín doručenia zásielky: do 5. február 2014 (streda)
2. etapa (2. zásielka do distribučných miest (DM))
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: cca 40 distribučných miest v SR (krajské alebo okresné mestá)
Počet zásielok: cca 800 balíkov uložených na cca 40 europaletách do ma imálnej výšky 180
cm, pričom celá jedna takáto zásielka je kompaktne zabalená do neprehľadnej fólie
a obalená páskou s logom NÚCEM. V neporušenom stave je ju potrebné doručiť do
odberného miesta.
Celková hmotnosť jednej zásielky: 120 – 400 kg
Termín prevzatia zásielky: 14. marec 2014
Termín doručenia zásielky: 17. marec 2014 (presne v tento deň v čase od 8:00 do 16:00)
3. etapa (zber OH zo škôl)
Miesto vyzdvihnutia: cca 755 zo stredných škôl v SR
Miesto doručenia: NÚCEM (elokované pracovisko Bratislava I)
Počet balíkov: cca 755 zo stredných škôl v SR
Hmotnosť balíkov: 1 – 18 kg
Termín prevzatia zásielky: 20. – 24. marec 2014 (podľa stanoveného harmonogramu, ktorý
dodá NÚCEM minimálne týždeň vopred)
Termín doručenia zásielky: 21. marec – 25. marec 2014
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4. etapa (zásielka do distribučných miest (DM))
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: 8 distribučných miest v SR
Počet balíkov: cca 8 balíkov
Hmotnosť malých balíkov: 10 – 50 kg
Termín prevzatia zásielky: 9. apríl 2014
Termín doručenia zásielky: 10. apríl 2014 (presne v tento deň v čase 8:00 – 16:00)
5. etapa (zber zo škôl)
Miesto vyzdvihnutia: určené stredné školy
Miesto doručenia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa, resp. elokované pracovisko
Bratislava I - bude spresnené minimálne týždeň vopred)
Počet balíkov: cca 30 zo stredných škôl v SR
Hmotnosť balíkov: 1 – 13 kg
Termín prevzatia zásielky: 11. apríl – 16. apríl 2014 (podľa stanoveného harmonogramu,
ktorý dodá NÚCEM minimálne týždeň vopred)
Termín doručenia zásielky: 12. apríl - 17. apríl 2014
6. etapa (zásielky školám s výsledkami)
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: cca 755 stredných škôl
Počet obálok: cca 755
Hmotnosť obálok: 0,1 – 1,5 kg
Termín prevzatia zásielky: 5. máj 2014 (pondelok)
Termín doručenia zásielky: 6. máj – 7. máj 2014
7. etapa (Zásielka stredným školám s OH)
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: cca 50 stredných škôl v SR
Počet balíkov: cca 50
Hmotnosť balíkov: 1 – 10 kg
Termín prevzatia zásielky: 25. august 2014 (pondelok)
Termín doručenia zásielky: do 26. augusta 2014 (utorok)
8. etapa (zásielka do distribučných miest (DM))
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: 8 distribučných miest v SR
Počet balíkov: cca 8 balíkov
Hmotnosť malých balíkov: 10 – 50 kg
Termín prevzatia zásielky: 28. august 2014
Termín doručenia zásielky: 2. september 2014 (presne v tento deň v čase 8:00 – 16:00)
9. etapa (zber zo škôl)
Miesto vyzdvihnutia: určené stredné školy
Miesto doručenia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa, resp. elokované pracovisko
Bratislava I - bude spresnené minimálne týždeň vopred)
Počet balíkov: cca 50 zo stredných škôl v SR
Hmotnosť balíkov: 1 – 10 kg
Termín prevzatia zásielky: 3. september – 8. september 2014 (podľa stanoveného
harmonogramu, ktorý dodá NÚCEM minimálne týždeň vopred)
Termín doručenia zásielky: 4. september - 10. september 2014
10. etapa (zásielky školám s výsledkami)
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Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo verejného obstarávateľa)
Miesto doručenia: cca 400 stredných škôl
Počet obálok: cca 400
Hmotnosť obálok: 0,1 – 1,5 kg
Termín prevzatia zásielky: 11. september 2014 (štvrtok)
Termín doručenia zásielky: 12. september 2014 (piatok)

B. Medzinárodné merania
1. etapa PISA (zásielka školám)
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo NÚCEM, prípadne iné vopred určené miesto)
Miesto doručenia: cca 60 škôl v SR podľa zoznamu
Počet balíkov: cca 60 (42 krabice a 18 obálky A4)
Hmotnosť balíkov: krabica hmotnosť cca 6 kg, obálka cca 1 kg
Termín prevzatia zásielky: 24. 3. 2014 od 11:00 do 13:00
Termín doručenia zásielky: 25. 3. 2014 presne v tento deň v čase od 8:00 do 13:00
2. etapa PISA (zber zo škôl)
Miesto vyzdvihnutia: 60 škôl v SR podľa zoznamu
Miesto doručenia: NÚCEM (sídlo NÚCEM, prípadne iné vopred určené miesto)
Počet balíkov: cca 60 (42 krabice a 18 obálky A4)
Hmotnosť balíkov: krabica hmotnosť cca 6 kg, obálka cca 1 kg
Termín prevzatia zásielky: a) 7. 4. 2014, v čase od 8:00 do 13:00
b) 14. 4. 2014, v čase od 8:00 do 13:00
Termín doručenia zásielky: a) 8. 4. 2014, v čase od 8:00 do 13:00
b) 15.4.2014, v čase od 8:00 do 13:00
Zásielky prepravované v 1. a 2. etape budú obsahovať USB kľúče a preto je nutné
zabezpečiť špeciálne zaobchádzanie s nimi a mali by byť prepravované ako krehké.
3. etapa TIMSS (zásielka školám)
Miesto vyzdvihnutia: NÚCEM (sídlo NÚCEM, prípadne iné vopred určené miesto)
Miesto doručenia: cca 45 škôl v SR podľa zoznamu
Počet balíkov: cca 45 (10 menšie, 35 väčšie)
Hmotnosť balíkov: menšie cca 5-6kg, väčšie cca 10-12 kg
Termín prevzatia zásielky: 10. 3. 2014 v čase od 11:00 do 13:00
Termín doručenia zásielky: 11. 3. 2014 presne v tento deň v čase od 8:00 do 13:00
4. etapa TIMSS (zber zo škôl)
Miesto vyzdvihnutia: 45 škôl v SR podľa zoznamu
Miesto doručenia: NÚCEM (sídlo NÚCEM, prípadne iné vopred určené miesto)
Počet balíkov: cca 45 (10 menšie, 35 väčšie)
Hmotnosť balíkov: menšie cca 5-6 kg, väčšie cca 10-12 kg
Termín prevzatia zásielky: 24. 3. 2014 presne v tento deň v čase od 8:00 do 13:00
Termín doručenia zásielky: 25. 3. 2014 v čase do 12:00

Špeciálne požiadavky:
1. Poskytovateľ musí zabezpečiť minimálne 60 europaliet pre potreby verejného
obstarávateľa na zabalenie zásielok.
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2. Poskytovateľ musí zabezpečiť verejnému obstarávateľovi možnosť sledovať zásielku
systémom Track and Trace.
3. Poskytovateľ je povinný dokladovať doručenie zásielok formou kópie odovzdávacieho
protokolu, resp. potvrdenia o doručení zásielky.
4. Verejný obstarávateľ bude v niektorých etapách požadovať od poskytovateľa distribúciu
do odberných miest v rozsahu 760 miest za 2 dni, a zber zásielok zo 760 miest a ich
doručenie do sídla verejného obstarávateľa do 48 hodín v zmysle vyššie uvedeného
harmonogramu pre jednotlivé etapy.
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PRÍLOHA Č. 2 VÝZVY - Cenník

Hmotnosť
zásielky v
kg
0-1
1,01 - 2
2,01 - 3
3,01 - 4
4,01 - 5
5,01 - 6
6,01 - 7
7,01 - 8
8,01 - 9
9,01 - 10
10,01 - 11
11,01 - 12
12,01 - 13
13,01 - 14
14,01 - 15
15,01 - 16
16,01 - 17
17,01 - 18
18,01 <
Počet
kusov
spolu

Predpokladaný
počet kusov
za celé
obdobie
550
540
400
280
230
300
330
110
70
30
60
50
10
5
10
10
2
2
2
2 991

Maximálna
jednotková
cena
v EUR bez
DPH

DPH
v%

DPH
v
EUR

Maximáln
a
jednotkov
á cena
v EUR s
DPH

Cena za
položku
v EUR s DPH

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Spolu
cena s
DPH

15

PRÍLOHA Č. 3 VÝZVY – Čiastková zmluva č. 3 k Rámcovej dohode (návrh)
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