
Obchodná verejná súťaž

  

Bryndziareň a syráreň, s.r.o., SNP 376/7, 96201 Zvolenská Slatina

vyhlasuje neurčitým osobám v súlade s ustanoveniami § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie odberateľsko-dodávateľskej zmluvy 
k projektu s názvom

„Výskum a vývoj komplexnej optimalizácie výroby tradičných slovenských 
výrobkov v spoločnosti Bryndziareň a syráreň s.r.o.“

PODKLADY NA PODÁVANIE NÁVRHU

Obsah:
Podklady na podanie návrhu
Prílohy:

1. Podrobný rozpočet predmetu obchodnej verejnej súťaže
2. Návrh zmluvy 
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Obchodná verejná súťaž

PODKLADY NA PODANIE NÁVRHU

Spoločnosť  Bryndziareň  a syráreň,  s.r.o.,  SNP  376/7,  96201  Zvolenská  Slatina   (ďalej  len 
vyhlasovateľ)  vyhlasuje  neurčitým  osobám  v súlade  s ustanoveniami  §  281  a  nasl.  Zákona  č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej 
len „súťaž) o najvhodnejší návrh na uzavretie odberateľsko-dodávateľskej zmluvy (ďalej len návrh) 
k projektu s názvom „Výskum a vývoj  komplexnej  optimalizácie  výroby tradičných slovenských 
výrobkov v spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.“

Obchodná verejná súťaž
V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)
Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYHLASOVATEĽA 
      Obchodné meno: Bryndziareň a syráreň, s.r.o.
      Sídlo spoločnosti: SP 376/7

96201 Zvolenská Slatina
     Štatutárni zástupcovia: Ing. Bohuš Kaliarik - konateľ

Ing. Sven Harman - konateľ
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Predmet činnosti : výroba mliečnych výrobkov a smotanových krémov 
IČO : 36 040 690
DIČ: SK2020036634
Kontaktná osoba: Ing. Bohuš Kaliarik, mobil: +421 (0)905 232 913
 Ing. Sven Harman, mobil: +421 (0)908 947 193
Telefón: +421 (0)45 539 46 42
Fax: +421 (0)45 539 44 48
email: harman@bryndziaren.sk

2. PREDMET SÚŤAŽE
Predmetom súťaže je uzavretie dodávateľsko-odberateľskej zmluvy na dodávku diela s názvom: 
„Výskum  a vývoj  komplexnej  optimalizácie  výroby  tradičných  slovenských  výrobkov  v 
spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.“, pričom dielo sa skladá z dodávky služieb v oblasti 
výskumu a vývoja a z dodávky tovarov / technológií určených pre danú činnosť.

3. OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmetom obchodnej  verejnej  súťaže  je  dodávka služieb  a technológií  v súvislosti  s projektom 
„Výskum  a  vývoj  komplexnej  optimalizácie  výroby  tradičných  slovenských  výrobkov  v 
spoločnosti Bryndziareň a syráreň, s.r.o.“. Predmet obchodnej verejnej súťaže je rozdelený na 
nasledovné časti:

3.1.     PRIEMYSELNÝ VÝSKUM  .   Táto časť bude zabezpečovať dodávku služieb a tovarov 
v oblasti  priemyselného  výskumu  pre  získanie,  overovanie  a  aplikáciu  nových  poznatkov  na 
dosiahnutie  požadovaných  vlastností  hotových  (tradičných  slovenských)  výrobkov.  Žiadaným 
výstupom je automatizovaný systém riadenia výroby a monitorovania technologického postupu pri 

2

http://www.sea.gov.sk/strukturalne_fondy/schemy_07_13/schema_pomoci_2_1_dm_1001.htm


Obchodná verejná súťaž

výrobe  tradičných  slovenských  výrobkov.  Výskum sa bude vykonávať  v koordinácii  s vlastným 
výskumom vyhlasovateľa, požadovaná dodávka služieb obsahuje nasledovné časti:

3.1.1. Identifikácia/analýza potrieb zákazníkov. Kritický prieskum trhu v oblasti predaja výrobkov na trhu 
Európskej únie, analýza konkurencie na trhu Európskej únie, marketingová uplatniteľnosť na trhu Európskej 
únie. 
3.1.2. Výskum  a     modelovanie  úpravy  výstupných  vlastností.   Požiadavky  na  výstupné  vlastnosti,  na 
základe  identifikácie  vstupných  faktorov,  prieskumov  trhov,  identifikácia  rámcov  pre  výber  vhodného 
technologického zariadenia:
- vplyv teploty prostredia, vlhkosti a použitých mliečnych kultúr,
- vplyv jemnosti spracovania hrudkového syra,
- vplyv obsahu vody/sušiny v hotovom výrobku na predĺženie trvanlivosti hotových výrobkov,
- vhodnosť balenia slovenskej bryndze do drevených obalov a vákuových fólií rôznych výrobcov,
- vhodnosť použitia jednotlivých druhov mliečnych kultúr na rýchlosť prekysávania syreniny,
- možnosti predĺženia trvanlivosti slovenskej bryndze,
- minimalizácia ručnej práce pri výrobe a balení,
- využitie odpadovej srvátky.
3.1.3. Identifikácia  procesov  pri  výrobe  tradičných  slovenských  výrobkov  a     ich  optimalizácia.   
Identifikácia  procesov  celého  technologického  postupu  a návrhy  na  ich  optimalizáciu,  návrhy 
technologických zariadení, konštrukčné práce a výkresy pre navrhované technologické zariadenia:
- výrobné zariadenia,
- meracie zariadenia (návrh vhodných meracích zariadení pre výstupnú kontrolu),
- iné zariadenia (balenie, plnenie).
3.1.4. Výrobný  energetický  bilančný  model. Návrh  a dimenzovanie  vhodnej  energetickej  sústavy  pre 
optimalizácu výrobného procesu z hľadiska energetiky  - identifikácia procesu, konštrukčné práce a výkresy, 
využitie odpadového tepla.
3.1.5. Automatizovaný systém riadenia  .   Výskum a návrh software  riešenia  pre automatizovaný systém 
riadenia  výroby  za  účelom maximálnej  výťažnosti  vstupných  surovín,  pracovného  času  a energetických 
vstupov v prevádzke Zvolenská Slatina. Monitorovací systém priebehu výrobných procesov s napojením na 
súčasnú  infraštruktúru  monitorovania  a riadenia  výroby. Dodávka,  skúšobná  prevádzka  a  overenie 
parametrov softwarového monitorovacieho systému v technologickom procese.

3.2.     EXPERIMENTÁLNY  VÝVOJ.   Táto  časť  bude  zabezpečovať  dodávku,  montáž, 
inštalácia a skúšobnú prevádzku technológií – zostáv pre jednotlivé etapy technologického postupu 
výroby  tradičných slovenských výrobkov v závislosti   od požadovaných  vlastností.  Žiadaným 
výstupom  je  overenie  základov  technológie  pre  výrobu  tradičných  slovenských  výrobkov 
s nasledovnými časťami:

3.2.1. Zariadenia pre optimalizáciu výrobného postupu.  
3.2.1.1. Technologické  zariadenie  na  lisovanie  výrobkov  (lisovacia  vaňa). Dodávka,  montáž, 

skúšobná prevádzka a overenie parametrov automatizovanej lisovacej vane na výrobu hrudkového 
sysra v technologickom procese.

3.2.1.2. Technologické  zariadenie  na  našľahanie. Dodávka,  montáž,  skúšobná  prevádzka  a 
overenie parametrov našľahávacieho zariadenia v technologickom procese.

3.2.1.3. Technologické  zariadenie  na  výrobu  masla. Dodávka,  montáž,  skúšobná  prevádzka  a 
overenie parametrov maselnice na výrobu tradičného masla.

3.2.1.4. Technologické  zariadenie  na  miešanie  a spracovanie  bryndze. Dodávka,  montáž, 
skúšobná prevádzka a overenie parametrov zariadenia na spracovanie bryndze s prístupom vzduchu 
a bez prístupu vzduchu na bryndzu rôznej konzistencie s minimálnym rizikom kontaminácie.

3.2.1.5. Technologické  zariadenie  na  výrobu žinčice.  Dodávka,  montáž,  skúšobná  prevádzka  a 
overenie  parametrov  technologického  zariadenia  na  priemyselnú  výrobu  žinčice  s plniacim 
zariadením.
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3.2.2. Zariadenia  pre  optimalizáciu  výstupnej  kontroly.   Dodávka,  montáž,  skúšobná  prevádzka  a 
overenie parametrov technologického zariadenia na výstupnú kontrolu:

3.2.2.1. Zariadenie zisťovanie zbytkového kyslíka v hotovom výrobku.
3.2.2.2. Zariadenie na detekciu kovov v hotovom výrobku. 

3.2.3. Technologické  zariadenie  na  celkovú  optimalizáciu  výrobného  procesu.   Dodávka,  montáž, 
skúšobná prevádzka a overenie parametrov zriadenia na reguláciu teploty a vlhkosti vzduchu, jeho 
filtrácia vo výrobných a skladovacích priestoroch s rekuperáciou. Vrátane nevyhnutných stavebných 
úprav (pre  úpravy  nie  je potrebný doklad v zmysle  Zákona č.  50/1976 o územnom plánovaní  a 
stavebnom poriadku).

3.2.4. Technologické zariadenia na plnenie a balenie výrobkov.   Dodávka, montáž, skúšobná prevádzka 
a overenie parametrov zariadení na plnenie a balenie výrobkov:

3.2.4.1. Plnička na plnenie taveného syra do téglikov.
3.2.4.2. Balička na balenie bryndze do hliníkovej fólie a pergamenu.
3.2.4.3. Balička na balenie výrobkov do vákuových fólií a zmršťovací tunel. 
3.2.4.4. Balička na balenie bryndze do bukovej dýhy.

Podrobné podklady, dokumentáciu a ostatné potrebné údaje týkajúce sa predmetu súťaže 
vyhlasovateľ odovzdá navrhovateľom na obhliadke miesta realizácie.

4. PODMIENKY ÚČASTI NAVRHOVATEĽOV
Navrhovateľ musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v súťaži: 
4.1.  Potvrdenie  príslušného  súdu  alebo  rovnocenný  doklad  vydaný  príslušným  súdom  alebo 
správnym orgánom v krajine svojho sídla, alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho 
sídla, že voči navrhovateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani 
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
4.2. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že navrhovateľ nemá v Slovenskej republike 
alebo  v krajine  svojho  sídla  evidované  daňové  nedoplatky,  ktoré  sa  vymáhajú  výkonom 
rozhodnutia,
4.3. Doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet  podnikania  oprávňujúci  navrhovateľa  na  dodanie  požadovaného  predmetu  zákazky 
(výskum a vývoj, výroba kovových konštrukcií, výroba strojov, obchodná činnosť), že navrhovateľ 
je oprávnený na dodanie požadovaného predmetu zákazky,

• výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba),
• výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická 

osoba zapísaná v obchodnom registri),
• iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

4.4.  Navrhovateľ  musí  preukázať  skúsenosti  s dodávkami  súvisiacimi  s predmetom  súťaže 
predložením zoznamu dodávok obdobných s predmetom súťaže. Zoznam musí mať formu čestného 
vyhlásenia podpísaného št. zástupcom. V zozname úspešne splnených zmlúv navrhovateľ uvedie:
- názov alebo obchodné meno odberateľa,
- názov projektu alebo názov dodaného tovaru a služby, jeho označenie alebo opis.
4.5.  Navrhovateľ  musí  priložiť  k návrhu  podrobný  rozpočet  (formulár  v Prílohe  č.1  tohto 
dokumentu)  a to  až na najnižšiu možnú úroveň v písomnej  podobe,  aj  v elektronickej  verzii  vo 
formáte MS EXCEL.  

Navrhovateľ predloží uvedené doklady nie staršie ako 3 mesiace odo dňa ich vystavenia ku dňu 
predkladania návrhov v originálnom vyhotovení alebo ich úradne overené fotokópie. Body č. 4.1. a 
4.2. môžu byť nahradené čestným vyhlásením.
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Od podmienok stanovených vyhlasovateľom sa návrh predložený navrhovateľom nemôže odchýliť. 
Splnenie podmienok účasti navrhovateľov v súťaži sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov 
predložených  podľa požiadaviek  vyhlasovateľa.  Všetky požadované doklady na ponúknutú časť 
predmetu  zákazky  musia  byť  súčasťou  návrhu.  Ak  navrhovateľ  nepredloží  všetky  požadované 
dôkazy  o splnení  podmienok  účasti  tak,  ako  sú  uvedené  v tomto  oznámení,  bude  z obchodnej 
verejnej súťaže vylúčený. 
Návrhy,  ktoré  neboli  vylúčené  z  procesu  súťaže,  budú  vyhodnocované  len  podľa  kritérií  na 
hodnotenie  návrhov.  Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  súťaž  zrušiť  a  právo  odmietnuť  všetky 
predložené  návrhy  a  zmluvu  neuzavrieť.  Predložený  návrh  nemôže  byť  odvolaný  už  po  jeho 
predložení a návrh už po predložení nemožno meniť a ani dopĺňať. 

5. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Navrhovateľ predkladá komplexnú ponuku na celý predmet obchodnej verejnej súťaže bez delenia 
na časti 

6. CENA ZA PREDMET SÚŤAŽE
6.1. Ceny uvedené v návrhu navrhovateľa budú uvedené v Eurách a nesmú byť viazané na inú 
menu. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 
6.2. Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa súvisiacich 
so splnením predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním do miesta plnenia vrátane dane 
z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v zmysle zákona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ) 
6.3. Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

6.4. Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH upozorní. 
6.5. Pri určení ponukovej ceny uvedie navrhovateľ údaje o cene v členení podľa predchádzajúceho 
odstavca.

7. OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE
Obhliadka miesta realizácie bude dňa 31.05.2011 v mieste realizácie: Bryndziareň a syráreň, 
s.r.o.,  SNP  376/7,  96201  Zvolenská  Slatina.  Uchádzači  sa  môžu  na  obhliadku  nahlásiť 
u kontaktnej osobe na tel. čísle: 0905 232 913 p. Kaliarik alebo 0908 947 193 p. Harman, kde 
im  budú  poskytnuté  organizačné  pokyny.  Na  obhliadke  vyhlasovateľ  poskytne 
navrhovateľom všetky podrobné podklady, dokumentáciu a iné potrebné podklady na riadne 
vypracovanie návrhu v tejto súťaži. Obhliadky sa môžu zúčastniť všetci navrhovatelia, ktorí 
majú  záujem  predložiť  návrh  v súťaži.  Po  termíne  obhliadky  vyhlasovateľ  nesposkytne 
podklady na podanie návrhu a iné informácie týkajúce sa súťaže. 

8. POKYNY NA ZOSTAVENIE NÁVRHU
Obsah návrhu, na ktorom vyhlasovateľ trvá:
-  presné  označenie  navrhovateľa  s uvedením identifikačných  údajov  predovšetkým  obchodného 
mena, sídla, IČO, štatutárneho orgánu,
- oprávnenie navrhovateľa na podnikanie (originál alebo overená kópia),
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- opis ponúkaných častí predmetu súťaže s uvedením všetkým požadovaných údajov,
- návrh ceny za celý predmet súťaže v požadovanej štruktúre,
- návrh ceny jednotlivých častí predmetu súťaže v požadovanej štruktúre,
-  návrh  odberateľsko-dodávateľskej  zmluvy  so  zapracovaním  požiadaviek  vyhlasovateľa 
a podpísaný  navrhovateľom.  Obsah  odberateľsko-dodávateľskej  zmluvy  je  uvedený  v návrhu 
odberateľsko-dodávateľskej zmluvy na dodávku predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto oznámenia. Návrh zmluvy musí byť podpísaný v 4 rovnopisoch 
štatutárnym zástupcom navrhovateľa, alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. 

Návrh,  ktorý  nebude  obsahovať  uvedené  náležitosti  vyhlasovateľ  odmietne  ako nespôsobilý  na 
zahrnutie do súťaže.

9. ZÁBEZPEKA
Nepožaduje sa.

10. NÁKLADY NA VYPRACOVANIE NÁVRHU
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ  bez akéhokoľvek 
finančného  nároku  voči  vyhlasovateľovi.  Návrhy  doručené  na  adresu  vyhlasovateľa  sa 
navrhovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlasovateľa. 

11. JAZYK NÁVRHOV
Celý návrh a tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom 
jazyku. 

12. OBCHODNÉ PODMIENKY, MENY A PLATBY
Obchodné  podmienky  na  ktorých  vyhlasovateľ  trvá  sú  uvedené  v návrhu  odberateľsko-
dodávateľskej  zmluvy  (Príloha  č.  2).  Návrh  zmluvy  obsahuje  v záverečných  ustanoveniach 
podmienku  odkladaciu  podmienku  účinnosti,  podľa  ktorej  je  zmluva  uzavretá  jej  podpisom 
oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá 
spočíva  v  tom, že  dôjde  k  uzavretiu  platnej  a účinnej  zmluvy  o  poskytnutí  nenávratného 
finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej 
pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast Opatrenia 1.3.
Jednotkové ceny a navrhovateľom navrhovaná cena za predmet súťaže musia byť výhradne v euro.

13. PREDKLADANIE NÁVRHOV
13.1.  Návrhy sú navrhovatelia  povinní  doručiť  poštou alebo osobne na adresu:  Bryndziareň a 
syráreň, s.r.o., SNP 376/7, 96201 Zvolenská Slatina do 09.06.2011 do 12,00 hod.. Pracovná doba 
vyhlasovateľa je v pracovné dni: 8:00 hod. – 15:00 hod. Návrh predložený po uplynutí lehoty na 
jeho predloženie nebude prijatý a bude vrátený navrhovateľovi neotvorený.
13.2. Navrhovateľ predkladá návrh na splnenie požadovaného záväzku v zalepenej obálke. Obálka 
návrhu musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu vyhlasovateľa, 
- adresu navrhovateľa (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
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      - označenie heslom: 

„Obchodná verejná súťaž KaHR-13SP-1001– NEOTVÁRAŤ“

13.3. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača. 
Doklady a  dokumenty  tvoriace  obsah  návrhu,  požadované v týchto  podmienkach,  musia  byť  v 
predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov. 
13.4. Navrhovateľ je svojim návrhom viazaný odo dňa jeho podania do dňa oznámenia výsledku 
obchodnej verejnej súťaže resp. do dňa oznámenia o jej zrušení.
13.5.  S  navrhovateľom,  ktorého  návrh  požadovaného  záväzku  bude  vyhodnotený  ako 
najvýhodnejší, bude uzavretá dodávateľsko-odberateľská zmluva na dodávku predmetu zákazky. 
13.6. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
má  vyhlasovateľ  právo  odstúpiť  od  zmluvy  s vybraným  dodávateľom  technológií,  ktorá  je 
predmetom verejnej obchodnej súťaže.
13.7. V prípade ak navrhovateľ stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť zmluvný záväzok, 
vyhradzuje si vyhlasovateľ právo uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil na druhom 
mieste.

14. HODNOTENIE NÁVRHOV
Kritériami pre hodnotenie návrhov sú:
Kritérium č. 1: celková cena bez DPH, váha 50%
Kritérium č. 2: komplexnosť návrhu – plnenie technologických, technických a kvalitatívnych 
parametrov predmetu obstarávania, váha 50%

Za  najvhodnejší  sa  bude  považovať  návrh  s najnižšou  cenou  bez  DPH  a s najvyššou 
komplexnosťou  za  jednotlivé  hodnotené  časti  predmetu  súťaže.  V prípade  dosiahnutia 
rovnakého  bodového  hodnotenia  návrhov  je  rozhodujúce  bodové  hodnotenie  dosiahnuté  
navrhovateľmi podľa kritéria č. 2. 

Hodnotené budú jednotlivé časti osobitne:
1. dodávka služieb v oblasti výskumu a vývoja,
2. dodávka tovarov – technológií a prístrojov súvisiacich s výskumom a vývojom.

Ostatné podmienky hodnotenia návrhov:
- hodnotenie návrhov je neverejné.
- návrhy hodnotí komisia menovaná štatutárnym zástupcom vyhlasovateľa.
-  komisia  v prvom  rade  posúdi  splnenie  podmienok  účasti:  od  podmienok  stanovených 
vyhlasovateľom sa návrh predložený navrhovateľom nemôže odchýliť. Splnenie podmienok účasti 
navrhovateľov  v  súťaži  sa  bude  posudzovať  z dokladov  a  dokumentov  predložených  podľa 
požiadaviek  vyhlasovateľa.  Ak  navrhovateľ  nepredloží  všetky  požadované  dôkazy  o splnení 
podmienok  účasti  tak,  ako  sú  uvedené  v tomto  oznámení,  komisia  jeho  návrh  označí  ako 
nespôsobilý a navrhovateľovi bude doručené oznámenie, v ktorom mu bude oznámený dôvod.
- komisia hodnotí návrhy v poradí ich doručenia.
- návrh s najnižšou cenou za predmet súťaže bez DPH bude hodnotený najnižším počtom bodov – 
„1“.  Ostatné  návrhy  budú  hodnotené  vzostupne  podľa  výšky  ponúknutej  ceny,  pričom  návrh 
s najvyššou cenou za hodnotený predmet súťaže bez DPH dostane najvyšší počet bodov, totožný 
s počtom hodnotených návrhov.
- návrh s najvyššou komplexnosťou za predmet súťaže bude hodnotený najnižším počtom bodov – 
„1“.  Ostatné  návrhy  budú  hodnotené  vzostupne  podľa  dosiahnutej  komplexnosti,  pričom návrh 
s najnižšou komplexnosťou cenou za hodnotený predmet súťaže  dostane najvyšší  počet  bodov, 
totožný s počtom hodnotených návrhov.
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- počet bodov jednotlivých členov komisie sa vynásobí váhou kritéria.
- body všetkých členov komisie za jednotlivé hodnotené návrhy sa spočítajú.
-  návrh s najnižším počtom bodov bude vyhodnotený ako najvýhodnejší.  V prípade  dosiahnutia 
rovnakého  bodového  hodnotenia  je  pre  stanovenie  najvýhodnejšieho  návrhu  rozhodujúce 
dosiahnuté bodové hodnotenie podľa kritéria č. 2 (komplexnosť).
-  každému  navrhovateľovi,  ktorý  postúpil  do  hodnotenia  bude  doručené  oznámenie  o výsledku 
hodnotenia návrhov s odôvodnením.

15. OZNÁMENIE O PRIJATÍ NÁVRHU A UZATVORENÍ ZMLUVY
Vyhlasovateľ  oznámi  prijatie  návrhu,  resp.  neprijatie  návrhu  do  piatich  kalendárnych  dní  od 
vyhodnotenia návrhov. Vyhlasovateľ uzavrie odberateľsko-dodávateľskú zmluvu s navrhovateľom, 
ktorého návrh je najvhodnejší do piatich kalendárnych dní od vyhodnotenia návrhov. 

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Prevzatím Podkladov na podanie návrhu navrhovateľ súhlasí so všetkými podmienkami súťaže.

Zvolenská Slatina, dňa 23.05.2011

Ing. Bohuš Kaliarik – konateľ v.r.
Ing. Sven Harman - konateľ v.r.

Prílohy
Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet predmetu obchodnej verejnej súťaže
Príloha č. 2 - Návrh zmluvy
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