
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

"Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, predaja a nájmu hnutel'ných a 
nehnuteľných veci prostredníctvom elektronickej aukcie". 

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a 
Názov organizácie: Mesto Rajec 
IČO: 00321575 
Adresa organizácie: Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec 
Krajina: Slovenská republika 
Kontaktné miesto: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 

2. Typ zmluvy 

Ing. Ján Rybárik, primátor mesta 
041/5076521 
msu@rajec.sk 

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzatvorená licenčná zmluva v zmysle ustanovenia § 
40 a nasl. zák. Č. 618/2003 Z.z. - Autorský zákon v zneni neskoršich predpisov. 

Podmienky financovania: 
Odmena za predmet zmluvy bude vyplácaná na základe vystavených faktúr zo strany dodávateľa. 
Doba splatnosti faktúr je 15 dni. 

3. Predmet zákazky: 
"Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, predaja a nájmu hnuteľných a nehnuteľných veci 
prostrednictvom elektronickej aukcie". 

Spoločný slovník obstarávania (epV): 
Hlavný slovník: 79342410-4 Služby v oblasti elektronických aukcii 

4. Rozdelenie predmetu zákazky 
Zákazka nebude rozdelená na časti. 

5. Podrobný opis predmetu zákazkyajeho rozsah 
Predmetom zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, služieb 
a stavebných prác, predaja a nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku prostrednictvom 
elektronickej aukcie v meste Rajec vrátane technickej podpory a supervizie jednotlivých aukcii. 
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať zabezpečenie elektronických aukcii v 
nasledovnom rozsahu : 

tovary a služby a stavebné práce podľa Zákona Č . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani a o 
zneni a doplneni niektorých zákonov 
predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku 
nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 

Predpokladané množstvo realizovaných elektronických aukcii : 300 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 58 120,00 EUR bez DPH 

7. Miesto dodávky služby 

Mesto Rajec 
Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec 

8. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 



9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Verejný obstarávate I' požaduje poskytoval' služby uvedené v bode 5. výzvy po dobu 12 mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti licenčnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená ako výsledok postupu verejného 
obstarávania. 

10. Variantné riešenie 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude variantné 
riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia . 

11. Miesto a lehota na predkladanie ponuky a otváranie ponúk 
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 

Názov: Mesto Rajec 
Obec (mesto): Rajec PSČ : 01501 

Námestie SNP 2/2 Ulica: 

Kontaktné miesto: sekretariát 

Lehota na predkladanie ponúk: do 26.04.2011 do 12,00 hod. 

Spôsob doručenia: 
Uchádzač vloži ponuku do samostatného uzavretého obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje: 

adresu verejného obstarávatel'a uvedenú v bode 1 
adresu uchádzača - obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 
označenie" súťaž - neotvárat'" 
označenie heslom výzvy: "Elektronické aukcie" 

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný verejným obstarávateľom: poštou, kuriérom a doručenie 
ponuky osobne so zaregistrovaním na sekretariáte verejného obstarávatel'a . 

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

Lehota a miesto otvárania ponúk: 26.04.2011 o 12,30 hod. 

Miesto otvárania: 
Názov: Mesto Rajec 
Obec (mesto): Rajec PSČ : 01501 
Ulica: Námestie SNP 2/2, Malá zasadačka na 1. poschodí 

12. Obsah ponuky 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
16.1 Obsah ponuky - zoznam dokladov, ktorý musí byť podpfsaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača . 

16.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti uvedené v bode 13 tejto výzvy. 
16.3 Cenová ponuka. Uchádzať predloží cenovú ponuku na zabezpečenie predpokladaného 
množstva realizovaných elektronických aukcii v rozsahu uvedenom v bode 5. výzvy. Uchádzať vyplní 
prílohu Č. 1 výzvy: Návrh plnenia kritéri í/cenová ponuka. 

13. Podmienky účasti uchádzačov 

13.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podl'a § 26 zákona o verejnom obstarávaní a v 
súlade s § 128 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spfňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 písm. t) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí 
byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 



zákazky. Splnenie požiadavky uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. el zákona o verejnom 
obstarávaní, alebo v súlade s § 128 odst. 1 - doklad predložený ako originál alebo úradne overená 
kópia. 

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sldlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva takýto 
doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad , možno ho nahradiť čestným vyhlásením podl'a 
predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca 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 . 

V súlade s § 128 zákona o verejnom obstarávaní je uchádzač oprávnený preukázať splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 cit. Zákona 
platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podnikateľov - predložený ako originál alebo 
úradne overená kôpia. 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk 
Pravidlá uplatnenia stanovených kritérii na vyhodnotenie ponúk sú nasledovné: 

14.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky, 
vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 súťažných podkladov časti A.1 Pokyny pre uchádzačov 
súťažných podkladov v eurách vrátane DPH. 

14.2 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloži najnižšiu cenovú ponuku za dodanie predmetu 
zákazky. 

15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 31.05.2011. 

16. Zrušenie verejného obstarávania 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 
ods. (1) a ods. (2) zákona Č. 25/2006 Z.z. 

17. Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponúknutá cena bude vyššia 
ako predpokladaná hodnota zákazky. 

S pozdravom: 

Ľudmila Ďurčanská 
odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie 
Registračné člslo P0155-148-2011 

Príloha výzvy: Návrh plnenia kritériíIcenová ponuka 



Príloha č.1: Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka 

Cena v € bez DPH 
a.)poskytnutie licencie na systém elektronického 
obstarávania po dobu trvania licenčnej zrnluvy 
b.) Poskytnutie technickej podpory pri 
vykonávan í verejného obstarávania 
prostredníctvom elektronickej aukcie po dobu 
trvania licenčnej zmluvy 

Výška odmeny za jednu aukciu Maximálna odmena za výkon 
v % z ušetrenej sumy super vízie v rozsahu 

predpokladaného množstva 
realizovaných aukcií 

c.) Vykonanie supervízie 
elektronických aukcii 
v rozsahu predpokladaného 
množstva realizovaných 
aukcií 

Pozn.: Ušetrená suma" definovaná v prípade obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác 
ako suma rovnajúca sa rozdielu medzi vyvolávacou cenou a skutočne vysúťaženou cenou 
prostredníctvom elektronickej aukcie a v prípade predaja alebo prenájmu hnuteľného alebo 
nehnuteľného majetku ako suma rovnajúca sa rozdielu medzi vysúťaženou cenou a vyvolávacou 
cenou. 

Cena v€ Suma DPH Cena v € s DPH 
bez DPH (20%) v € CELKOM 

Cena za predmet 
zákazky 

Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača 


