VÝZVA NA SÚŤAŽ
„DATACENTRUM MV SR“
(ďalej len „výzva“)
1

Identifikácia organizácie:
Názov:
Adresa:
IČO:
Internetová adresa (URL):
Kontaktná osoba:
Email:
Telefón:
(ďalej aj „Organizácia“)

2

Základný opis

2.1

Názov zákazky:

Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 811 09 Bratislava
00 151 866
http://www.minv.sk/
Mgr. Eva Štálniková
eva.stalnikova@minv.sk
02/509 44 161

DATACENTRUM MV SR
2.2

Druh zákazky:
Nadobudnutie nehnuteľnosti

2.3

Stručný opis predmetu zákazky:
Organizácia má záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu na nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
slúžiacej na účely dátového centra do vlastníctva Organizácie a nadobudnutie vlastníckeho práva k
stavebno-technicko-technologickým súčastiam nehnuteľnosti dátového centra v súlade so zákonom
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len „BytZ“).

2.4

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
70120000-8

2.5

NUTS kód:
SK032

2.6

Termín uzavretia zmluvy:
18.09.2018

2.7

Miesto:
Miesto realizácie Banskobystrický kraj optimálne vo vzdialenosti od 3 km do 40 km od existujúceho
dátového centra MV SR, Timravy 17, Banská Bystrica v zmysle podmienok stanovených Prílohou č. 1
podmienok prieskumu trhu.

2.8

Zdroj financovania:
Financovanie z programu Európskej únie a spolufinancovaný z prostriedkov štátne rozpočtu.
Financovanie z programu Európskej únie bude zabezpečené prostredníctvom Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os č. 7 Informačná spoločnosť, názov projektu:
Datacentrum MV SR.

2.9

Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota je vo výške 25 618 382,40 EUR bez DPH stanovená v súlade písomnou výzvou
Dátové centrum Ministerstva vnútra, kód: OPII-2015/7/2-NP vydanej Ministerstvom financií Slovenskej
republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pod pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
2014 - 2020, v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.

2.10 Rozsah predmetu zákazky:
Organizácia vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
2.11 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Organizácia požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
2.12 Možnosť predloženia variantných riešení:
Organizácia neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
3

Ponuka

3.1

Ponuka musí obsahovať identifikáciu uchádzača v rozsahu:
a) uchádzač, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom uvedie: meno a priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu, adresu na doručovanie, DIČ a IČ DPH ak boli fyzickej osobe
nepodnikateľovi pridelené, bankové spojenie, email,
b) uchádzač, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom uvedie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania, údaj o zápise v príslušnom registri, adresu na doručovanie, DIČ, IČ DPH, bankové
spojenie, email,
c) uchádzač, ktorý je právnickou osobou podnikateľom uvedie: obchodné meno, IČO, sídlo, údaj
o zápise v príslušnom registri, adresu na doručovanie, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, email.

3.2

Lehoty

3.2.1 Lehota na predkladania ponúk:
30.07.2018 o 15:00 hod.
Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
3.2.2 Lehota viazanosti ponúk
31.12.2018
3.3

Spôsob predkladania ponúk:
a) v listinnej podobe poštovou zásielkou,
b) v listinnej podobe osobne do podateľne v pracovných dňoch, v pracovnom čase od 08:00 do 15:00
miestneho času, pričom Organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta,
dátumu a času prevzatia ponuky.

3.4

Miesto predkladania ponúk:
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v listinnej podobe spolu s dokumentáciou v lehote na
predkladanie ponúk na adresu Organizácie uvedenú v čl. 1 tejto výzvy.

3.5

Označenie ponúk:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale.
Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
a) adresu a kontaktnú osobu Organizácie uvedenú v čl. 1 tejto výzvy
b) obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla
c) označenie „súťaž – neotvárať“,
d) označenie heslom súťaže „DATACENTRUM MV SR“

3.6

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk podľa bodu 3.2.1 tejto výzvy.

3.7

Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky uchádzača je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú
v čl.1 tejto výzvy. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 3.2.1 tejto výzvy na miesto podľa bodu 3.4 tejto výzvy a spôsobom
podľa bodu 3.3 tejto výzvy.

3.8

Ponuka a ďalšie doklady ako súčasť ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku. Ak ponuku
predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka.

3.9

Ponuka bude považovaná za úplnú, keď bude obsahovať informácie uvedené v tomto článku výzvy a:
a) predloženie splnenia požiadaviek na nehnuteľnosť a jej stavebno-technicko-technologické časti
v súlade s čl. 4 tejto výzvy,
b) cenu spracovanú podľa čl. 5 tejto výzvy,
c) dokumentácia uvedené v čl. 6 tejto výzvy.

3.10 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky a iných dokumentov, ktoré sú
súčasťou ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči Organizácii a bez ohľadu na výsledok
posudzovania ponúk uchádzačov.
3.11 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný a podpísaný
uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
3.12 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto výzve, musia byť
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne overené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.
4

Opis požiadaviek na nehnuteľnosť a jej stavebno-technicko-technologické časti

4.1

Organizácia má záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu na nadobudnutie nehnuteľnosti, ktorá bude spĺňať
stavebno-technicko-technologické požiadavky podľa bodov 4.2 až 4.6 tejto výzvy a Prílohy č. 1 časti B
a D tejto výzvy.

4.2

Nehnuteľnosť musí umožňovať riadne užívanie nehnuteľnosti na účely dátového centra vrátane jej
stavebno-technicko-technologických súčastí nehnuteľnosti dátového centra v zmysle špecifikácii
uvedených v Prílohe č. 1 časti B a D tejto výzvy, pričom musí byť umožnené a právne garantované
právo vstupu, prechodu, prejazdu osobnými a nákladnými vozidlami, a uloženia inžinierskych sietí.

4.3

Priestor dátovej sály musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:
a) požadovaná základná plocha IT sály o výmere: minimálne 720 m2 (optimálne 800 m2v zmysle
štúdie uskutočniteľnosti Datacentrum MV SR z 19.06.2015);
b) plocha IT rezervy pre budúci rozvoj o výmere: minimálne 100m2 (optimálne 400 m2 v zmysle
štúdie uskutočniteľnosti Datacentrum MV SR z 19.06.2015);
c) výkon na plochu dátovej sály 1,5 kW/m2.

4.4

Súvisiace priestory podpornej infraštruktúry musia spĺňať požiadavku v zmysle metodológie zónovania
priestoru podľa účelu jednotlivých podporných technológií o výmere minimálne 720 m2 (optimálne 800
m2 v zmysle štúdie uskutočniteľnosti Datacentrum MV SR z 19.06.2015) vrátane súvisiacich priestorov
podpornej infraštruktúry k rezerve pre budúci rozvoj o výmere minimálne 100 m2 (optimálne 400 m2
v zmysle štúdie uskutočniteľnosti Datacentrum MV SR z 19.06.2015). Požiadavky na priestory
podpornej infraštruktúry vrátane súvisiacich priestorov podpornej infraštruktúry k rezerve pre budúci
rozvoj stanovuje Príloha č. 1 tejto výzvy.

4.5

Dohľadové pracoviská o výmere minimálne 90 m2, integračné pracoviská o výmere minimálne 31 m2 a
kancelárske priestory o výmere minimálne 180 m2spĺňajúce požiadavky podľa Prílohy č. 1tejto výzvy.

4.6

Ostatné priestory o výmere minimálne 180 m2 spĺňajúce požiadavky podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

4.7

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v čl. 4 má Organizácia právo vylúčiť uchádzačovu ponuku
z posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou alebo ukončiť rokovania
o uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou.

5

Cena

5.1

Uchádzačom navrhovaná kúpna cena uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v peňažnej mene
Euro a matematicky zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta.

5.2

Kúpna cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v
súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.3

Uchádzačom navrhovaná kúpna cena musí obsahovať:
a) samostatné vyčíslenie ceny za celú nehnuteľnosť vrátane jej stavebno-technicko-technologických
súčastí,
b) samostatné vyčíslenie ceny časti nehnuteľnosti a to pozemku alebo podielu na pozemku ako celku.

5.4

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú kúpnu cenu uvedie
v zložení:
a) navrhovaná kúpna cena bez DPH,
b) sadzba DPH a výška DPH,
c) navrhovaná kúpna cena vrátane DPH.

5.5

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú kúpnu cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. V prípade, ak ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je
platiteľom DPH, je potrebné doplniť, že cena uvedená v súťažnom návrhu je maximálna a nie je
možné ju zvýšiť z dôvodu, že sa z uchádzača v priebehu plnenia stane platiteľ DPH.

5.6

Organizácia stanovuje podmienku, že celková cenová ponuka uchádzača navrhnutá v súlade s touto
výzvou, nemôže presiahnuť celkovú cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý doloží uchádzač
v rokovaní o uzavretí zmluvy v prípade, že bude s uchádzačom začaté rokovanie o uzavretí zmluvy.
V prípade nesplnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete má Organizácia právo ukončiť
rokovania o uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto
výzvou.

5.7

Organizácia stanovuje podmienku, že cena pozemku alebo podielu na pozemku ako celku navrhnutá
uchádzačom v súlade s touto výzvou, nemôže presiahnuť 10 % z celkovej ceny za celý ponúkaný
predmet kúpy podľa bodu 5.3 písm. a) tejto výzvy.

5.8

Organizácia stanovuje podmienku, že celková cenová ponuka uchádzačom navrhnutá v súlade s touto
výzvou, nemôže presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 2.9 tejto výzvy.

5.9

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v čl. 5 má Organizácia právo vylúčiť uchádzačovu ponuku
z posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou alebo ukončiť rokovania
o uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou.

6

Dokumentácia

6.1

Dokumentácia predkladaná spolu s ponukou preukazujúca právny stav nehnuteľnosti ponúkanej
uchádzačom:
a) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony preukazujúci vlastnícke právo uchádzača alebo
iné dokumenty preukazujúce vlastnícke právo uchádzača k nehnuteľnosti nezapísanej na liste
vlastníctva v čase predkladania ponuky uchádzačom spolu s listinami, na základe ktorých je
nezapísaná nehnuteľnosť spôsobilá na zápis do príslušnej evidencie;
b) fotku z katastrálnej mapy na právne úkony;
c) vyhlásenie uchádzača, že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom ponuky uchádzača neviaznu
žiadne dlhy a vo vzťahu k ponúkanej nehnuteľnosti neprebiehajú žiadne súdne, reštitučné,
exekučné, ani iné konania, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie disponovania
s nehnuteľnosťou;
d) v prípade, že predmetom ponuky uchádzača bude nebytový priestor v zmysle BytZ, uchádzač
predloží spolu s ponukou aj opis úpravy práv k spoločným častiam a zariadeniam nehnuteľnosti,
opis úpravy práv k pozemku, opis úpravy spoluvlastníckych práv vlastníkov nehnuteľnosti a tieto
doloží príslušnou dokumentáciou, ktorá bude účinná v čase prevodu vlastníckeho práva;

e) v prípade existencie záložného práva viaznuceho na nehnuteľnosti v čase predkladania ponuky
uchádzača, listiny preukazujúce zánik záložného práva viaznuceho na nehnuteľnosti v čase
uzatvorenia kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť;
f) v prípade existencie vecného bremena viaznuceho na nehnuteľnosti v čase predkladania ponuky
uchádzača z ktorého je uchádzač povinný z vecného bremena, listiny preukazujúce
- zánik vecného bremena viaznuceho na nehnuteľnosti v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy na
nehnuteľnosť;
- v prípade vstúpenia Organizácie do postavenia povinného z vecného bremena, opis práv
a povinností povinného z vecného bremena, jeho obsah, trvanie, uvedenie oprávnených
z vecného bremena a iné rozhodné podmienky podložené listinami, na základe ktorých bolo
vecné bremeno zriadené;
- v prípade vstúpenia Organizácie do postavenia oprávneného z vecného bremena, opis práv
a povinností oprávneného z vecného bremena, jeho obsah, trvanie, uvedenie povinných
z vecného bremena a iné rozhodné podmienky podložené listinami, na základe ktorých bolo
vecné bremeno zriadené.
6.2

Dokumentácia predkladaná spolu s ponukou preukazujúca osobné postavenie uchádzača:
a) výpis z obchodného registra príslušného okresného súdu podľa sídla uchádzača alebo výpis z iného
registra nie starším ako 3 mesiace;
b) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určených Organizáciou uvedenými v tejto výzve;
c) vyhlásenie uchádzača, že uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani
člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný
čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých
foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková
podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe;
d) vyhlásenie uchádzača, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu;
e) vyhlásenie uchádzača, že nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
f) vyhlásenie uchádzača, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie
je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
g) vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený s nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom jeho ponuky
nakladať v zmysle jeho ponuky;
h) vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
i) vyhlásenie uchádzača, že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od zverejnenia tejto výzvy
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;
j) vyhlásenie uchádzača, že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od zverejnenia tejto výzvy
závažného porušenia profesijných povinností;
k) vyhlásenie uchádzača, že k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom jeho
ponuky nie je potrebný súhlas valného zhromaždenia resp. iného orgánu uchádzača v prípade, že
uchádzačom je právnická osoba alebo predloženie súhlasu valného zhromaždenia resp. iného
orgánu uchádzača s prevodom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom ponuky uchádzača;
l) vyhlásenie uchádzača, že prevod nehnuteľnosti nebude odporovateľným právnym úkonom a že nie
je dlžníkom voči osobám, ktoré by mohli uplatňovať nároky z odporovateľnosti právneho úkonu
prevodu nehnuteľnosti;
m) v prípade, že má uchádzač za to, že predkladané informácie spolu s jeho ponukou majú povahu
obchodného tajomstva, uchádzač predloží vyhlásenie, ktorým určí informácie a listiny s povahou

obchodného tajomstva a udelí súhlas Organizácii s oboznámením sa s týmito skutočnosťami za
účelom posúdenia predkladanej ponuky uchádzača.
6.3

Uchádzač predkladaná spolu s ponukou listiny a dokumenty preukazujúce stavebno-technickotechnologický stav nehnuteľnosti podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

6.4

Dokumentácia predkladaná na výzvu Organizácie v rokovaní o uzavretí zmluvy v prípade, že bude
s uchádzačom začaté rokovanie o uzavretí zmluvy resp. vznikne potreba zdokladovania existencie
skutočností potrebných na realizáciu zmluvy:
a) znalecký posudok, predmetom ktorého je nehnuteľnosť so všetkými súčasťami podľa tejto výzvy
a ponuky uchádzača obsahujúci ohodnotenie nehnuteľnosti spolu so stavebno-technickotechnologickými súčasťami;
b) právoplatné rozhodnutie o povolení užívania nehnuteľnosti(stavebné povolenie, kolaudačné
rozhodnutie, rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie stavebného
úradu o predčasnom užívaní stavby, rozhodnutie stavebného úradu o dočasnom užívaní stavby na
skúšobnú prevádzku s doložením odstránenia všetkých prípadných nedostatkov, na ktoré upozornil
stavebný úrad pri vydaní kolaudačného rozhodnutia) preukazujúce účel využitia nehnuteľnosti
v súlade s touto výzvou;
c) v prípade existencie určitého obmedzenia výkonu vlastníckych práv uchádzača a/alebo tretích osôb
k nehnuteľnosti, listiny preukazujúce oprávnenie Organizácie zasahovať do výkonu vlastníckych
práv tretích osôb za účelom riadneho užívania nehnuteľnosti a všetkých jej súčastí Organizáciou;
d) originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich skutočnosti uvedené vo
vyhláseniach uchádzača
– podľa 6.2 písm. c) tejto výzvy výpismi z registra trestov nie staršími ako tri mesiace,
– podľa 6.2 písm. d) tejto výzvy potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie
starším ako tri mesiace,
– podľa 6.2 písm. e) tejto výzvy potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako
tri mesiace,
– podľa 6.2 písm. f) tejto výzvy potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace.
Dokumenty podľa tohto ustanovenia je možné nahradiť doložením existencie zápisu uchádzača v
zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie.
e) existencia zápisu uchádzača v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora;
f) listiny a dokumenty preukazujúce
podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

stavebno-technicko-technologický

stav

nehnuteľnosti

6.5

Organizácia si vyhradzuje právo v rokovaní o uzavretí zmluvy v prípade, že bude s uchádzačom začaté
rokovanie o uzavretí zmluvy na vykonanie obhliadky nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom ponuky
uchádzača v uchádzačom oznámenom termíne. Termín obhliadky nehnuteľnosti, ktorá bude
predmetom ponuky je Organizácia povinná oznámiť uchádzačovi v lehote 10 pracovných dní pred
navrhovaným termínom uskutočnenia obhliadky.

6.6

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z podmienok uvedených v čl. 6 má Organizácia právo vylúčiť
uchádzačovu ponuku z posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou alebo
ukončiť rokovania o uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených
touto výzvou.
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk

7.1

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je pomer celkovej kúpnej ceny s DPH uvedenej v ponuke
uchádzača a kvality funkčnej charakteristiky celku ako dátového centra podľa požiadaviek Organizácie
uverejnených v čl. 4 a Prílohe č. 1 časť C, tejto výzvy.

7.2

Organizácia je oprávnený vybrať si ponuku, ktorá jej najlepšie vyhovuje, pričom kritériami
posudzovania sú:
a) celková kúpna cena s DPH uvedená v ponuke uchádzača podľa požiadaviek Organizácie uvedených
v čl. 5 - kritérium č. 1,

b) funkčné charakteristiky celku ako dátového centra podľa požiadaviek Organizácie uverejnených
v čl. 4 a Prílohe č. 1časť C tejto výzvy - kritérium č. 2.
7.3

Pravidlá na uplatňovanie kritérií:
P. č.

Názov

Váhovosť

kritérium č. 1

celková kúpna cena s DPH uvedená v ponuke uchádzača podľa
požiadaviek Organizácie uvedených v čl. 5

50

kritérium č. 2

funkčné charakteristiky celku ako dátového centra podľa požiadaviek
Organizácie uverejnených v čl. 4 a Prílohe č. 1 časť C tejto výzvy

50

Maximálny počet bodov pre hodnotenie ponuky je 100.
Pravidlá na uplatňovanie kritérií pre hodnotiace kritériá č. 1 a 2 sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
7.4

Organizácia si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky
prevyšuje finančný limit vyčlenený Organizáciou pre požadovaný predmet zákazky.

7.5

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov
bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

7.6

Vyhodnotením ponúk bude poverená komisia zriadená Organizáciou pozostávajúca z 6 členov
určených Organizáciou.
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Navrhnutý spôsob vzniku záväzku

8.1

Výsledkom v zmysle tejto výzvy je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude odplatný prevod
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti slúžiacej na účely dátového centra do vlastníctva Organizácie spolu
s nadobudnutím vlastníckeho práva k stavebno-technicko-technologickým súčastiam nehnuteľnosti
dátového centra podľa OZ resp. BytZ, ak bude nehnuteľnosť nebytovým priestorom.

8.2

Znenie kúpnej zmluvy bude predmetom rokovania Organizácie s vybraným uchádzačom, pričom
Organizácia stanovuje vymienené zmluvné dojednania uvedené v čl. 9 tejto výzvy, ktoré sú pre
rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy záväzné.
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Vymienené zmluvné dojednania vyhlasovateľa

9.1

Identifikácia zmluvných strán

9.1.1 Označenie vybraného uchádzača ako predávajúceho obsahujúce nasledujúce údaje: Meno a
priezvisko/Obchodné meno, Rodné číslo/IČO, DIČ, IČ DPH, Bydlisko/Sídlo, Registrácia, Zastúpenie/V
mene spoločnosti, Bankové spojenie (ďalej na účely tohto článku výzvy len „predávajúci“).
9.1.2 Označenie Organizácie ako kupujúceho obsahujúce nasledujúce údaje uvedené v čl. 1 tejto výzvy
(ďalej na účely tohto článku výzvy len „kupujúci“).
9.2

Predmet kúpnej zmluvy
Predmetom kúpnej zmluvy bude prevod vlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnosti dátového
centra špecifikovanej v ponuke úspešného uchádzača, ktorej súčasťou bude stavebno-technickotechnologické vybavenie (ďalej len „predmet kúpnej zmluvy“).

9.3

Identifikácia nehnuteľnosti, ktorej prevod vlastníckych práv je predmetom kúpnej zmluvy

9.3.1 Identifikáciou nehnuteľnosti evidovanej v katastri nehnuteľností v súlade so zákonnými požiadavkami
zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení.
9.3.2 V prípade, že predmetom prevodu vlastníckeho práva je aj nehnuteľnosť neevidovaná v katastri
nehnuteľností, kúpna zmluva identifikuje nehnuteľnosť neevidovanú v katastri nehnuteľností
v rozsahu zabezpečujúcom jej nezameniteľnosť a identifikáciu za účelom jej zápisu do evidencie
katastra nehnuteľností.
9.4

Opis stavebno-technicko-technologických súčastí nehnuteľnosti

9.4.1 Kúpna zmluva bude obsahovať identifikáciou stavebno-technicko-technologických súčastí
nehnuteľnosti s dôrazom na priestorové umiestnenie v nehnuteľnosti, zabezpečenie nezameniteľnosti
stavebno-technicko-technologických súčastí nehnuteľnosti a prípadným označením výrobcu, typového
označenia a výrobného čísla.
9.5

Kúpna cena

9.5.1 Kúpna cena tak, ako bola navrhnutá v ponuke úspešného uchádzača a špecifikovaná v rozsahu podľa
bodov 5.1 až 5.5 tejto výzvy.
9.6

Splatnosť kúpnej ceny

9.6.1 Ak je predávajúcim uchádzač podľa bodu 3.1 písm. b) alebo c) tejto výzvy kúpna cena bude uhradená
na základe faktúry vystavenej predávajúcim na ťarchu kupujúceho v deň povolenia vkladu
vlastníckeho práva k predmetu prevodu v prospech kupujúceho. Ak je predávajúcim uchádzač podľa
bodu 3.1 písm. a) tejto výzvy kúpna cena bude uhradená na základe uzavretej zmluvy.
9.6.2 Splatnosť kúpnej ceny je v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy
kupujúcim.
9.6.3 Kúpna cena sa bude považovať za uhradenú v okamžiku odpísania finančných prostriedkov z účtu
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
9.7

Odovzdanie nehnuteľnosti a jej stavebno-technicko-technologických súčastí

9.7.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bez vád a spôsobilý na
riadne užívanie vyhlasovateľom spolu so všetkou dokumentáciou súvisiacou s predmetom kúpnej
zmluvy, a to lehote 5 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu prevodu
v prospech kupujúceho.
9.7.2 Oprávnenie kupujúceho neprevziať predmet kúpnej zmluvy od predávajúceho v prípade, že predmet
kúpnej zmluvy bude mať vady a/alebo nebude spôsobilý na riadne užívanie kupujúcim.
9.7.3 Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania
s odovzdaním predmetu zmluvy z dôvodu existencie vád predmetu zmluvy, ktoré neodstráni
predávajúci najneskôr v lehote 30 dní odo dňa, keď malo dôjsť k odovzdaniu predmetu kúpnej zmluvy
kupujúcemu.
9.8

Ťarchy viaznuce na nehnuteľnosti a jej stavebno-technicko-technologických súčastiach

9.8.1 Na predmete kúpnej zmluvy neviaznu žiadne dlhy a vo vzťahu k predmetu zmluvy neprebiehajú
žiadne súdne, reštitučné, exekučné, ani iné konania, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie
disponovania s predmetom zmluvy, predmet zmluvy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb
(najmä záložné práva a vecné bremená).
9.8.2 V prípade existencie tiarch viaznucich na predmete kúpnej zmluvy spočívajúcich v právach tretích
osôb, kúpna zmluva bude presne identifikovať práv tretích osôb viaznucich na predmete kúpnej
zmluvy.
9.8.3 Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa preukáže nepravdivosť ktoréhokoľvek
vyhlásenia predávajúceho uvedeného v bode 9.8.1 tejto výzvy a/alebo predávajúci neuvedie všetky
práva tretích osôb viaznuce na predmete kúpnej zmluvy uvedené v bode 9.8.2 tejto výzvy.
9.9

Osobitné požiadavky vyhlasovateľa

9.9.1 Kúpna zmluva nebude obsahovať žiadne sankcie vo forme zmluvných pokút, úrokov z omeškania
s výnimkou zákonných úrokov z omeškania v zmysle § 517 ods. 2 OZ a § 3 nariadenia vlády SR č.
87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v neprospech
kupujúceho.
9.9.2 Vyhlásenie predávajúceho o poskytnutí záruky na predmet zmluvy v dĺžke 36 mesiacov odo dňa
protokolárneho prevzatia predmetu kúpnej zmluvy kupujúcim. V prípade, že predávajúci v čase
odovzdania predmetu kúpnej zmluvy bude oprávneným zo záruky mu udelenej dodávateľmi stavebnotechnicko-technologického vybavenia, zaväzuje sa dohodou postúpiť (previesť) na kupujúceho všetky
práva vyplývajúce zo záruky, ktorú dodávatelia predávajúceho poskytli predávajúcemu podľa ich
vzájomnej zmluvy alebo vyhlásenia, ako aj nároky zo zodpovednosti za vady stavebno-technickotechnologického vybavenia nehnuteľnosti. Predávajúci sa zároveň zaväzuje opatriť dohodu o
postúpení (prevedení) práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady, písomným
súhlasom dodávateľa stavebno-technicko-technologického vybavenia. Dohodu podľa predchádzajúcej

vety je predávajúci povinný podpísať pred odovzdaním predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu a do
tohto okamihu zabezpečiť aj jej podpísanie dodávateľmi predávajúceho.
9.9.3 V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bude nebytový priestor v zmysle BytZ, v kúpnej zmluve
uvedie aj opis úpravy práv k spoločným častiam a zariadeniam nehnuteľnosti, opis úpravy práv
k pozemku, opis úpravy spoluvlastníckych práv vlastníkov nehnuteľnosti.
9.9.4 Oprávnenie kupujúceho na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností a to po podpise kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
9.9.5 Účinnosti kúpnej zmluvy bude stanovená v súlade s § 47a ods. 1 OZ z dôvodu, že kupujúci je povinná
osoba na zverejnenie zmluvy podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9.10 V prípade nesplnenia podmienok uvedených v čl. 9 má Organizácia právo ukončiť rokovania o uzavretí
zmluvy s vybraným uchádzačom z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou.
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Práva Organizácie
Organizácia má právo postupovať v zmysle tejto výzvy a to nasledovne:
a) odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť konanie bez výberu ponuky;
b) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk;
c) v prípade zistenia neúplnosti ponuky z hľadiska požiadaviek Organizácie uvedených v tejto výzve,
vylúčiť ponuku uchádzača;
d) v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah ponuky, vyzvať uchádzača na jej
doplnenie v stanovenej lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní;
e) vrátiť neotvorenú ponuku uchádzača uchádzačovi, ak bola ponuka predložená po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk;
f) vylúčiť ponuku uchádzača z posudzovania z dôvodu nesplnenia kritérií stanovených touto výzvou;
g) vylúčiť ponuku uchádzača v prípade, ak sa ukáže akákoľvek listina alebo informácia predkladaná
uchádzačom podľa tejto výzvy ako nepravdivá;
h) ukončiť rokovania o uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom z dôvodu zistenia nesplnenia kritérií
stanovených touto výzvou;
i) ukončiť rokovania o uzavretí zmluvy s vybraným uchádzačom v prípade, ak sa ukáže akákoľvek
listina alebo informácia predkladaná uchádzačom podľa tejto výzvy ako nepravdivá.
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Informácie

11.1 V prípade potreby poskytnúť informácie k tejto výzve alebo vysvetliť podmienky tejto výzvy môže
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby Organizácie uvedenej
v čl. 1.
11.2 Odovzdávanie podkladov, informácii, vysvetlení a akéhokoľvek dorozumievania (ďalej len
„informácie“) medzi Organizáciou a záujemcami možno uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie ich obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných
informácií, zásadne listinnou formou.
11.3 Pri komunikácii elektronickou poštou (e-mailom) (ďalej „elektronická forma“), ktorými nemožno trvalo
zachytiť ich obsah, tieto informácie sa stávajú platnými od momentu prvého doručenia elektronickou
formou len v prípade, že sa doručia aj v písomnej listinnej forme poštou alebo osobne na adresu
uvedenú v čl. 1 tejto výzvy. V písomnej listinnej forme musia byť zaslané alebo osobne doručené
najneskôr nasledujúci deň po odoslaní informácie elektronickými prostriedkami.
V prípade doručenia informácie elektronickou formou a splnenia podmienky uvedenej v
predchádzajúcej vete, sa za doručenie informácie pokladá moment prvého doručenia elektronickou
formou. V prípade doručenia e-mailu je pre overenie týchto časových údajov rozhodujúci údaj v
prevádzkových záznamoch e-mailového servera Organizácie. Za moment doručenia sa pokladá
moment doručenia e-mailu Organizácie.

11.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickou formou bez zaručeného elektronického podpisu podľa
osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou
zásielkou, rozhodujúca je písomná forma.
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Dátum zaslania výzvy na súťaž
11.06.2018
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Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke Organizácie
11.06.2018

Príloha č. 2
Pravidlá na uplatňovanie hodnotiacich kritérií
Hodnotiace kritérium č. 1
Celková kúpna cena s DPH uvedená v ponuke uchádzača v EUR vrátane DPH – váha určená
Organizáciou – 50 bodov.
Ckritérium1 = (cenamin/ cenanávrh) x váhovosťkritérium1
cenamin

- najnižšia cena v EUR s DPH

cenanávrh

- uchádzačom ponúkaná cena v EUR s DPH

váhovosťkritérium1 - váhovosť hodnotiaceho kritéria = 50
Hodnotiace kritérium č. 2
Funkčné charakteristiky celku ako dátového centra podľa požiadaviek Organizácie uverejnených v čl. 4
a Prílohe č. 1 časť C tejto výzvy – 50 bodov.
C

kriterium2

= P/ PMAX * váhovosťkritérium2

P - súčet bodov ponuky uchádzača z P1, P2, P3, P4 a P5, t.j.
P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5
P1- Počet bodov otázka 1 Príloha č. 1 časť C, pričom
odpoveď A: P1=10, odpoveď N: P1=0
P2 - Počet bodov otázka 2 Príloha č. 1 časť C, pričom
odpoveď A: P2=10, odpoveď N: P2=0
P3- Počet bodov otázka 3 Príloha č. 1 časť C, pričom

odpoveď A: P3=10, odpoveď N: P3=0
P4 - Počet bodov otázka 4 Príloha č. 1 časť C, pričom
P4 = (plocha IKT

návrh

/ plocha IKT

max)

x váhové kritérium k otázke 4 Príloha č. 1 časť C

P5 - Počet bodov otázka 5 Príloha č. 1 časť C
P5 = (plocha IKT rezerva
C
plocha IKT

návrh

plocha IKT

max

návrh

/ plocha IKT rezerva

max)

x váhové kritérium k otázke 5 Príloha č. 1 časť

- ponúkaná plocha IKT vyjadrená v m2

- najvyššia ponúkaná plocha IKT vyjadrená v m2

váhové kritérium otázka 4 Príloha č. 1 časť C = 10
plocha IKT rezerva

návrh

plocha IKT rezerva

max

–ponúkaná plocha IKT rezervy vyjadrená v m2

- najvyššia ponúkaná plocha IKT rezervy vyjadrená v m2

váhové kritérium otázka 5 Príloha č. 1 časť C = 10
PMAX - počet bodov P od účastníka, ktorý dosiahol najviac bodov P
váhovosťkritérium2 = 50
Následne sa sčítajú body, ktoré uchádzač získal za každé kritérium.
C=C
C

kritérium1

+C

kriterium2

- celkový počet bodov uchádzača

C

kritérium1

- počet bodov uchádzača z hodnotiaceho kritéria č. 1

C

kriterium2

- počet bodov uchádzača z hodnotiaceho kritéria č. 2

