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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
IČO:  36644331
Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PRO-TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01  Košice, Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Marková
Mobil: +421 918800052
Telefón: +421 323211292
Fax: +421 323211291
Email: henrieta.markova@protender.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.suscch.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.suscch.eu
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
PRO -TENDER s.r.o.
IČO:  36591084
P. O. Box 19 , 911 05 Trenčín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  pozri poštová adresa
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Marková
Mobil: +421 918800052
Telefón: +421 323211292
Fax: +421 323211291
Email: henrieta.markova@protender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.protender.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
PRO - TENDER s.r.o.
IČO:  36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami  v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne (pozri bod VI.2).
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.protender.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
PRO - TENDER s.r.o.
IČO:  36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  pozri poštová adresa
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.protender.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
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I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Hygienické potreby pre pacientov a zamestnancov Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika.
NUTS kód: 
SK032

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
2.Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka hygienických potrieb pre pacientov a zamestnancov verejného obstarávateľa v členení: 
Tekuté mydlo 1l 1 600 ks, 
Toaletný papier 5 000 ks, 
Papierové utierky 3 000 ks, 
Papierové utierky malé 500 ks. 
2.1Opis položiek 
Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov. 
2.2Služby 
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 
2.2.1doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky. 
2.2.2odosielanie objednávok prostredníctvom elektronického objednávkového systému uchádzača podľa požiadaviek
uvedených v návrhu zmluvy v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33770000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 33711900-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v bode II.1.3 a v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  61 833,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1Verejného obstarávania
sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 a nasledujúce
zákona č. 25/2006 Z .z., vo väzbe na § 128 a nasledujúce zákona č. 25/2006 Z .z.  
1.2Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa bodu 1.1, za každého člena skupiny dodávateľov osobitne.  
1.3Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26
spôsobom podľa § 128 ods. 3. 
1.4Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k
predmetu zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona č.
25/2006 Z. z.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1§ 27 ods.1 písm. a)
zákona č. 25/2006 Z. z. 
2.2§ 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. 
2.3§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  2.1§ 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:Minimálna úroveň
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požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.1.2) 2.1 výzvy na
predkladanie ponúk: 
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že 
- uchádzač nebol v nepovolenom debete za obdobie posledného kalendárneho roka 2012, a nie je v nepovolenom
debete ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, 
- jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie za obdobie posledného kalendárneho roka 2012, a nie je predmetom
exekúcie ku dňu vystavenia vyjadrenia banky.  
- v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár,  
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný obstarávateľ ho neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.  
K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predkladania ponúk má
otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. 
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka sleduje
cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. 
2.2§ 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.1.2) 2.2
výzvy na predkladanie ponúk: 
Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012 za ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, overená príslušným správcom dane alebo audítorom, a to v originály
alebo overenej fotokópii (Podmienka: Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí byť overený príslušným
správcom dane alebo audítorom. Inú formu predloženia nebude verejný obstarávateľ akceptovať. Nebude uznaný ani
doklad, ktorý bude predložený len s podpisom štatutárneho orgánu uchádzača, musí byť dodržaná predpísaná forma
overenia). 
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka mapuje
stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného
partnera. 
2.3§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.1.2) 2.3
výzvy na predkladanie ponúk: 
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti dodania tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činností uchádzač preukáže predložením:  
a)Výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch potvrdeného miestne príslušným správcom dane alebo
audítorom, a to v originály alebo overenej fotokópii (Podmienka: Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí
byť overený len príslušným správcom dane alebo audítorom. Inú formu predloženia nebude verejný obstarávateľ
akceptovať. Nebude uznaný ani doklad, ktorý bude predložený len s podpisom štatutárneho orgánu uchádzača, musí
byť dodržaná predpísaná forma overenia).  
b)Vyhlásením uchádzača o ročnom obrate v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, za každý z požadovaných rokov 2010, 2011 a 2012, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača
alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu
splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie). 
Minimálne požiadavky: 
Požadovaný obrat za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012) musí byť minimálne vo výške 100 000,- EUR bez
DPH v oblasti dodania tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.  
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka mapuje
stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného
partnera. 
2.4Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie. 
2.5Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona č.
25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom. 
2.6V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
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plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
V prípade podlimitnej zákazky s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur, na účely preukázania finančného a
ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad
podľa § 27 ods. 1 písm. a) 
2.7V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1 týchto súťažných podkladov a bodu III.1.2) 2.1 2.3 výzvy na
predkladanie ponúk, za všetkých členov skupiny spoločne. 
2.8Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu 2.1
týchto súťažných podkladov a bodu III.1.2) 2.1 2.3 výzvy na predkladanie ponúk. 
2.9Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
2.10 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1§ 28 ods. 1 písm. a)
zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  3.1§ 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:  
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.1.3) 3.1
výzvy na predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
zrealizovaných/poskytnutých za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012), doplnený potvrdeniami o kvalite dodania
tovaru (ďalej len kvalifikované referencie). Zoznam aj kvalifikované referencie musia obsahovať minimálne tieto údaje:  
3.1.1obchodné meno a sídlo predávajúceho 
3.1.2obchodné meno a sídlo kupujúceho, 
3.1.3zmluvný termín dodania, skutočný termín dodania, 
3.1.4množstvo dodaného tovaru (ak je to vzhľadom na sortiment tovaru možné) alebo druh alebo sortiment dodaného
tovaru, 
3.1.5celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovaru. V prípade, že skutočne
fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude
akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len cena). 
Mena pre cenu: EUR. 
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej
minimálnej úrovne. 
Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskej centrálnej
banky nadaný rok, ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa dodanie tovaru
uvedené v kvalifikovanej referencii viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého
roka kvalifikovanej referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť kvalifikovanej
referencie daného obdobia. Prepočet ceny takejto kvalifikovanej referencie sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v
EUR jednotlivých rokov. 
3.1.6meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť
údaje uvedené v kvalifikovanej referencii, 
Ak odberateľom: 
a)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,  
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Minimálne požiadavky: 
Súčet cien kvalifikovaných referencií musí byť rovný alebo vyšší ako 100.000,- EUR bez DPH. Pre výpočet súčtu cien
kvalifikovaných referencií pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej kvalifikovanej
referencie vyčíslená hodnota, ktorá 
- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované obdobie (ak je to uplatniteľné), 
- zohľadňuje len dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),
 
- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné),  
- je správne vyčíslená podľa bodu 3.1.5. 
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Uchádzač musí
preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkami tovaru rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky. 
3.2Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona č.
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25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom. 
3.3V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
3.4V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa 3.1 súťažných podkladov a príslušných bodov výzvy na predkladanie ponúk, za
všetkých členov skupiny spoločne. 
3.5Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bodoch 3.1
súťažných podkladov a príslušných bodov výzvy na predkladanie ponúk. 
3.6Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
3.7Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

BB-SUSCH-2013-15-PZv-hyg.potreby
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  16.01.2014 14:30
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  16.01.2014 14:30

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  17.01.2014 09:00
Miesto :  PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk, časť "Ostatné" je neverejné. 
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých
ponuky neboli vylúčené.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1.K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.2.2 tejto výzvy.  
2.Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len žiadosť o
vysvetlenie):  
a.Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 07.01.2014 14:30. 
b.Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu Oddiel I - A.I) Adresa a kontaktné
miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov. 
c.Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii. 
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3.Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne
v listinnej forme. 
4.Osobné vyzdvihnutie súťažných podkladov: v pracovnej dobe 08:00-15:00 na adrese podľa bodu Oddiel I - A.II)
Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty tohto
oznámenia. Záujemca bude zaregistrovaný alebo prihlásený kvôli evidencii do systému PROTENDER.sk, a budú mu
poskytnuté súťažné podklady v elektronickej forme na CD médiu. 
5.Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona
č. 25/2006 Z. z. a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. v intenciách
podmienok uvedených v tejto výzve. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto
verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.1) tejto výzvy v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.11.2013
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19212 - WYT
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
IČO:  00156850
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49
Bratislava
Kontaktná osoba: Pavel Kičin
Telefón: +421 259343234
Fax: +421 254415743
Email: pavel.kicin@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.vuvh.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Nákup chemikálií pre potreby VÚVH (EVO)

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Sídlo verejného obstarávateľa: Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
NUTS kód: 
SK010

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodanie chemikálií pre potreby Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Konkrétne množstvo
a požadované vlastnosti predmetu zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Verejné obstarávanie sa
realizuje cez EVO !!! Pozor: verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, záujemca sa musí
zaregistrovať do systéme EVO. Podrobné informácie sú uvedené v bode VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie tejto výzvy.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 24300000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 24931250-6,  24954000-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmetom zákazky je dodanie chemikálií pre potreby Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Konkrétne množstvo
a požadované vlastnosti predmetu zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  72 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o
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verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu
podľa zákona o verejnom obstarávaní, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. 
 
Odôvodnenie: 
Podmienky účastí týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov sú taxatívne stanovené zákonom č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Finančné a ekonomické
postavenie sa preukáže: 
A) v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 
B) v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K bodu A): uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení, alebo ako úradne osvedčenú kópiu
tohto dokumentu nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. V predmetnom vyjadrení banka potvrdí, že
uchádzač za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012), resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky
vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky: nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho účet nie je predmetom exekúcie. V
prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v
iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. Doklady musia
byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. 
Odôvodnenie: 
Verejný obstarávateľ si potrebuje overiť u uchádzačov ich finančnú stabilitu a predpoklady pre finančné zabezpečenie
plnenia predmetu zákazky. 
K bodu B): Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky za posledné tri
hospodárske roky, t.j. 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, a to prostredníctvom výkazu ziskov a strát (alebo ekvivalentného dokumentu v prípade
zahraničného uchádzača ) alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch (alebo ekvivalentného dokumentu v prípade
zahraničného uchádzača ).  
Dokumenty musia byť overené príslušným správcom dane alebo v prípade zahraničného uchádzača oprávneným
orgánom v danej krajine. Za overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.;
verejný obstarávateľ bude akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v
minulosti overený správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii, ktorá bude úradne overená. 
Z predložených výkazov ziskov a strát musí uchádzač vydokladovať, že dosiahol: obrat v oblasti, ktorá sa týka 
predmetu zákazky spolu za posledné tri hospodárske roky, t.j. 2010, 2011 a 2012, vo výške minimálne 200.000,- EUR
bez DPH alebo ich ekvivalent v cudzej mene. Uchádzač musí predložiť čestné vyhlásenie o tom, že uvedený obrat bol
dosiahnutý v oblasti, ktorá sa týka predmetu zákazky; V prípade uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač, ak predkladá obraty vyjadrené v inej mene ako euro, uskutočnil prepočet
predmetnej meny na euro kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, resp. Európskou centrálnou bankou za rok
2010 k 31.12.2010, za rok 2011 k 31.12.2011 a za rok 2012 k 31.12.2012 alebo k poslednému pracovnému dňu v
uvedených rokoch. Prepočet je potrebné preukázať a prepočítavací postup zdokumentovať v predkladanej
dokumentácii. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže doklady alebo niektoré z vyššie uvedených
dokladov nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov vo svojej krajine, ak krajina jeho sídla tieto nevydáva; uchádzač
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí požadované doklady (úradne overené) predložiť v pôvodnom jazyku a
súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka slovenského jazyka (to sa netýka dokladov vystavených v českom
jazyku). Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci bude úradný preklad v štátnom jazyku; V prípade uchádzača z
iného členského štátu EÚ uchádzač uvedie v doklade, v ktorom preukazuje obrat za príslušný hospodársky rok, ktorý
číselný údaj preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti. Uchádzač predloží údaje o obrate na samostatnom liste
podpísanom štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym orgánom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať
za člena skupiny, ktorého údaje sú použité na preukázanie obratu. Nedodržanie uvedenej minimálnej úrovne štandardov
finančného a ekonomického postavenia sa bude považovať za nesplnenie podmienok účasti v súťaži. 
Odôvodnenie: 
Prehľad o dosiahnutom obrate má preukázať finančnú a ekonomickú stabilitu uchádzača a teda aj jeho schopnosť
dlhodobo si plniť svoje záväzky, t.j. aj predmet zákazky riadne a včas. 
Uchádzač môže, s poukazom na § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
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uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov
alebo iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť sa preukáže: v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce obdobie
rokov od 01.11.2010 až 30.11.2013, doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
 
Uchádzač predloženými dokladmi preukáže min. jednu dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, a to v hodnote min. 50.000,- EUR bez DPH.  
 
Dôkaz o plnení/referencia musí obsahovať minimálne tieto údaje: a) názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania
odberateľa, b) predmet zmluvy/plnenia (stručný opis predmetu plnenia), c) hodnota plnenia, d) skutočná lehota
dodania, e) kontaktná osoba za odberateľa (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, e-mail za účelom
overenia predkladaných informácií), f) podpis oprávnenej osoby odberateľa s uvedením mena a jeho funkcie. 
 
Uchádzač predkladá doklady ako originály alebo úradne overené fotokópie. 
 
Odôvodnenie: 
Zoznam dodávok tovaru má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie praktických
skúseností uchádzača s dodávaním predmetu rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto
zákazky.  
 
Uchádzač môže, s poukazom na § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti, spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny
dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
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IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2013/PZ-T/1801:1

IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  19.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  19.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  19.12.2013 09:30
Miesto :  Sídlo verejného obstarávateľa: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812
49 Bratislava 1
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie častí ponúk označených ako Ostatné je neverejné. 
Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Predmet zákazky je čiastočne financovaný z OP Životné prostredie. 

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Ďalšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.  
 
(1) Súťaž sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto súťaži
je potrebné záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle
usmernení na portáli EVO pre súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO. Prístup pre registráciu
a následne do zákazky je cez označenie "Verejný obstarávateľ: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Názov zákazky:
Nákup chemikálií pre potreby VÚVH (EVO) 18.01." 
 
(2) Akékoľvek vysvetľovanie v tejto súťaži sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom portálu EVO.
Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie;
 
 
(3) Lehota na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.2.2) tohto oznámenia. Riziko
nezaregistrovania alebo neskorej registrácie znáša záujemca; 
 
(4) Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre neskoršiu výzvu na predkladanie ponúk a pre následnú
možnosť stiahnutia si súťažných podkladov priamo z portálu EVO je nutné, aby záujemca mal príslušné technické a
odborné predpoklady - technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a
požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a uvedené v častiach Metodického pokynu k systému EVO,
ktorý je zverejnený na portáli EVO (registrácia do systému EVO k tejto zákazke je bezplatná);  
 
(5) Záujemca môže v aktuálnom prípade po zaregistrovaní do systému EVO písomne požiadať verejného obstarávateľa
prostredníctvom EVO o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v tejto súťaži, a neskôr aj
súťažných podkladov, ktoré si iba zaregistrovaný záujemca môže stiahnuť v elektronickej forme z portálu EVO. Žiadosť
o vysvetlenie musí byť odoslaná prostredníctvom EVO najneskôr do šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. Komunikáciu pre tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku.  
 
(6) POZOR: verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre toto verejné obstarávanie stanovil súťaž, ktorá sa
realizuje elektronicky prostredníctvom systému EVO, a preto z uvedeného dôvodu nebude reagovať na písomné žiadosti
o poskytnutie súťažných podkladov (záujemca sa musí zaregistrovať do systému EVO podľa bodu (1). Verejný
obstarávateľ nebude poskytovať súťažné podklady v písomnej forme!!!;  
 
(7) Uchádzači svoje ponuky budú predkladať iba v papierovej forme nie prostredníctvom systému EVO, ak v súťažných
podkladoch nie je stanovené inak. 
 
(8) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pri registrácii sa do systému EVO uviesť e-mailovú adresu, ktorá bude
prístupná pre vybratého zamestnanca záujemcu/uchádzača, lebo na predmetnú e-mailovú adresu bude systém EVO
zasielať notifikačné e-maily napr. o doručení vysvetlenia alebo výsledok vyhodnotenia ponúk a pod.; 
 
(9) Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania
zo strany príslušného poskytovateľa pomoci. V prípade ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným
výsledkom verejný obstarávateľ zmluvu neuzatvorí;  
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(10) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní;  
 
(11) Verejný obstarávateľ si v zmysle § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní posledná veta vyhradzuje právo, že
lehota na uzavretie zmluvy môže byť dlhšia ako 30 dní, a to v prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže splnenie
podmienok účasti pred uzavretím zmluvy a bude vylúčený z verejného obstarávania alebo neposkytne riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu. V takom prípade verejný obstarávateľ začne rokovať o
uzavretí zmluvy s druhým úspešným uchádzačom v poradí, resp. až s tretím uchádzačom v poradí, ak neuzavrie zmluvu
s druhým uchádzačom v poradí.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013
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Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Račianska 72, 831 02  Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Martina Várošová, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 243234342 / 243234331
Fax: +421 4843413326
Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Poštové frankovacie stroje

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  FR SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava 
KU FS, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava 
Colný úrad Bratislava, Miletičova 42, 824 59 Bratislava 
Colný úrad Prešov, Kpt. Nálepku 8, 080 01 Prešov 
Pobočka colného úradu, Sov. Hrdinov 102, 089 01 Svidník 
Pobočka colného úradu, Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
Pobočka colného úradu, Karpatská 13, 058 01 Poprad 
Colný úrad Trnava, Ľudová 10, 917 01 Trnava 
Colný úrad Košice, Národná trieda 27, 040 01 Košice 
Colný úrad Žilina, Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina Bánová 
Pobočka colného úradu Trstená, Krakowská cesta 963/24, 028 01 Trstená 
Colný úrad Nitra, Priemyselná 5, 950 50 Nitra 
Pobočka colného úradu Levice, Družstevnícka 5089, 934 01 Levice  
Pobočka colného úradu Nové Zámky, Komárňanská cesta 13, 940 64 Nové Zámky 
Pobočka colného úradu Komárno, Most Komárno , 945 01 Komárno 
Pobočka colného úradu Topoľčany, M. Rázusa 44, 955 01 Topoľčany 
Pobočka colného úradu Štúrovo, Nám. Slobody 9, 943 01 Štúrovo 
Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
NUTS kód: 
SK0

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka poštových frankovacích strojov. Súčasťou dodávky predmetu zákazky je doprava na
miesta dodania, základný spotrebný materiál (farbiaci valček cartrige 1 ks; 1 balenie samolepiacich štítkov a s
prideleným licenčným číslom frankovacieho stroja Slovenskou poštou), vrátane výroby a montáže, prípadné náklady na
preclenie, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a základné predvedenie funkčnosti, zaškolenie zodpovedných osôb
kupujúceho v potrebnom rozsahu, záručný servis a taktiež pravidelný ročný paušálny poplatok za služby poskytované
kreditačným centrom.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30131400-0 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 
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18 ks
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  63 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  60

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to: 
1.1výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme a že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní), 
1.2potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní), 
1.3potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona
o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní), 
1.4potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), 
1.5dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 26 ods. 2 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (§ 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní). 
1.6čestným vyhlásením preukazujúcim, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je
osobou, 
1ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.7 čestným vyhlásením preukazujúcim, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke zadanej podľa tohto zákona,  
ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní).  
1.8 čestným vyhlásením preukazujúcim, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy platu, alebo inej odmeny za
prácu, náhrady mzdy, alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní).  
Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať vo
verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
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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. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v
slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j.
do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky
alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača
plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač za roky
2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti: 
-nebol v nepovolenom debete, 
-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
-jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie. 
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá
bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie
banky. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na
rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že
uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky)
na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto
skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. 
 
Ak uchádzač preukáže finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou, s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, s uvedením cien lehôt dodania a
odberateľov; ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
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Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
-zoznam splnených zmlúv na dodávku tovaru za obdobie posledných troch rokov (za roky 2010,2011,2012) s uvedením
ich cien bez DPH a vrátane DPH, termínom realizácie, adresy odberateľa, kontaktnej osoby odberateľa, telefónneho
čísla, kde možno overiť uvedené informácie. Celkový objem zrealizovaných zmlúv za obdobie posledných troch rokov (za
roky 2010,2011,2012) musí byť minimálne 50.000,- eur bez DPH spolu v rozsahu a sortimente porovnateľnom s
predmetom zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 
Uvedeným zoznamom dodávok tovaru má uchádzač garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo
najširší počet uchádzačov. 
 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako
štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
 
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2013/82447
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  07.01.2014 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  07.01.2014 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  08.01.2014 09:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8.30 h.
do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v
zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 
Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými
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ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

29.11.2013
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19211 - WYT
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
KOP a.s.
IČO:  44952228
Pri cintoríne 36 , 010 04 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Pri cintoríne 36
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kapitulík
Telefón: +421 903136332
Email: penzion@penzionlaliky.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.penzionlaliky.com
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  osoba podľa §7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Stavebné úpravy penziónu Lalíky – interiérové vybavenie.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Penzión Lalíky, Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca.
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zadávania zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu rekonštrukcie penziónu
Lalíky.  
Podrobná špecifikácia vybavenia a zariadení je uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30236000-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39290000-1,  39100000-3,  37400000-2,  39141000-2 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Množstvá sú uvedené v špecifikácii projektu.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  320 247,2000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukáže ich v zmysle § 26
ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle §
128 zákona nasledovne:  
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
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obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.  
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia
týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia
podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].  
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona,
osoba podľa § 7 ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Uchádzač následne môže doplniť doklady jedným z
týchto spôsobov:  
- doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené,  
- predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
osobe podľa § 7.  
 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona.  
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky
účasti podľa §26 ods.1 písm.f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.  
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá osobe podľa § 7 úspešný uchádzač podľa §44 ods.1 zákona v čase a spôsobom, určeným
osobou podľa § 7.  
 
Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača je obligatórnou
podmienkou zákona o VO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Požadované doklady -
dôkazné prostriedky podľa § 27 ods. 1 : - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ako dôkazový prostriedok
uchádzač predloží vyjadrenie banky (bankovú informáciu) v origináli alebo overenej kópii, nie staršie ako tri mesiace ku
dňu predloženia ponuky o spôsobilosti plniť svoje finančné záväzky, t. j. bankové vyjadrenie musí v minimálnom rozsahu
uvádzať, že uchádzač nebol a nie je v nepovolenom prečerpaní, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
bežný účet uchádzača nebol a nie je predmetom exekúcie. Uchádzač potvrdenie predloží za každú banku, v ktorej má
vedený účet. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia/vyjadrení banky/bánk aj čestné prehlásenie, že v iných bankách nemá
záväzky.  
Súčasne uchádzač preukáže skutočnosť, že disponuje finančnými prostriedkami vo výške minimálne 60 000,00 Eur, čo
preukáže aspoň jedným vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky a disponibilite k uvedenej čiastke alebo
predloží doklad o bankovom prísľube poskytnutia úveru na výšku minimálne 60 000,- EUR. 
 
- Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Ako dôkazový prostriedok Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch ( výsledovka Uč POD 2-01, výkaz o príjmoch a výdavkoch Uč FO 1-01 ) za posledné tri účtovne uzavreté
hospodárske roky alebo rovnocenné doklady používané v krajinách EÚ. Dokumenty musia byť overené príslušným
daňovým úradom alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom oprávneným v krajine sídla uchádzača.  
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.: Osoba podľa § 7 overuje, vzhľadom na
predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu, uchádzačovu ekonomickú stabilitu a schopnosť
bezproblémovo plniť predmet zákazky, a to v rozsahu primeranom k predpokladanej hodnote zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálny požadovaný obrat uchádzača 900 000,000 EUR spolu za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak
prevádzkovanie činnosti uchádzača je kratšie ako tri roky, prehľad o dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania
podnikateľskej činnosti musí byť v alikvotnej hodnote zo sumy 900 000,00 EUR (priemerne 300 000,00 EUR/rok).
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III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Neuplatňuje sa.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

PLZ-01-IV-2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 10:00
Miesto :  Sídlo osoby podľa § 7. Ponuky sa budú otvárať v dvoch termínoch. V prvom termíne bude otvorená časť
ponuky Ostatné bez účasti uchádzačov a v druhom termíne časť ponuky Kritériá s účasťou uchádzačov. Dňa 20.12.2013
bude otvorená časť ponúk Ostatné. Otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia najskôr deň, určený
podľa § 41, ods.2 písm. a) až -d, zákona o VO. Lehotu otvárania obálok časti " Kritériá " osoba podľa § 7 písomne
oznámi uchádzačom, ktorých ponuka nebola vylúčená , minimálne päť pracovných dní pred jej konaním.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo osoby poverené
štatutárnym zástupcom uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Úspešný uchádzač je povinný do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet osoby podľa § 7 finančnú
zábezpeku (zádržné) na plnenie zmluvy vo výške 45 000,00 EUR ako inštitút zádržného na dodanie predmetu zmluvy v
požadovanej kvalite , v termíne a pri dodržaní ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedené zádržné bude
kupujúci môcť použiť na odstránenie vád, penále podľa tejto zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zádržné
vráti Predávajúcemu nasledovným spôsobom: 50% po 12 mesiacoch od odovzdania a prevzatia dodania celého
predmetu zákazky, 50% po 24 mesiacoch od odovzdania a prevzatia dodania celého predmetu zákazky.  
2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči osobe podľa § 7.  
3. V prípade skupiny dodávateľov predloží uchádzač vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.  
4. Uchádzači predkladajú ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom
Ostatné.  
5. Osoba podľa § 7 odporúča uchádzačom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí,
teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje napr. knižná väzba alebo hrebeňová väzba. Súčasne odporúča každú
stránku podpísať osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými
číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov
predkladaných uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Prepočet inej meny na EUR sa
bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
relevantnej podmienky.  
6. Komunikačným jazykom v tejto súťaži je jazyk slovenský.  
7. Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude presahovať finančný limit
(predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať Osoba podľa § 7 na jej úhradu.  
8. Uchádzač predloží ponuku 2 x ako originál - všetkých dokladov, resp. ich overené kópie a 1 x na CD nosiči ako jeden
súbor vo formáte "pdf.  
9. Kúpna zmluva nadobudne účinnosť len v prípade úspešného overenia postupu zadávania zákazky poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku.  
10. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v
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platnom znení.
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

27.11.2013
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19213 - WYT
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO:  00157716
Tr. Andreja  Hlinku 1, 949 74 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Oddelenie obstarávania
Kontaktná osoba: Mgr. Rita Bedeová
Telefón: +421 376408059
Fax: +421 376408058
Email: rbedeova@ukf.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ukf.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávka čistiacich potrieb vrátane balenia, rozvozu a vyloženia na jednotlivé pracoviská UKF v Nitre.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Pracoviská UKF v Nitre podrobne popísané v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
NUTS kód: 
SK023

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávka čistiacich potrieb vrátane balenia, rozvozu a vyloženia na jednotlivé pracoviská UKF v Nitre. Rozsah je
podrobne rozpísaný v súťažných podkladoch k tejto zákazke.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39830000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39800000-0,  39831000-6,  33741000-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predpokladané množstvo predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  99 200,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukážeich
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií podľa § 26 ods. 2, písm. a) až g) zákona o
verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Finančné a ekonomické
postavenie musí uchádzač preukázať: § 27 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v
ktorej/ktorých má uchádzač vedený(é) účet(y), o schopnosti plniť finančné záväzky v poslednom roku (2012) a v

1/3



súčasnosti v roku 2013. Súčasne uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých
má vedený(é) účet(y), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, s
pečiatkou uchádzača. Požadované doklady musia byť predložené ako originály, prípadne úradne overené kópie, nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Podmienka vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne stabilným partnerom, s cieľom minimalizovať riziko
pri plnení zmluvného záväzku.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technickú alebo odbornú
spôsobilosť musí uchádzač preukázať: § 28 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom 
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je  
referencia,  
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam dodávok
tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, za roky 2011, 2012, 2013 v hodnote minimálne
90 000 EUR bez DPH. 
Požadované doklady musia byť predložené ako originály, prípadne úradne overené kópie. 
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

VS 17/13
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  08.01.2014 09:55
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.01.2014 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  08.01.2014 10:30
Miesto :  Otváranie časti ponúk s označením "Ostatné" sa uskutoční dňa 08.01.2014 o 10:30hod. v budove UKF v Nitre,
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Sieň Konštantína Filozofa. Otváranie časti ponúk s označením "Kritériá" bude v súlade s
§ 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní oznámené všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otvárania častí ponúk s označením "Ostatné" je neverejné.
Otváranie časti ponúk s označením "Kritériá" je verejné a verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na otváranie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1.) Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o ich vydanie 2.) Verejný
obstarávateľ odporúča z dôvodu efektívneho využitia inštitútu vysvetľovania všetkým záujemcom, aby požiadali o
súťažné podklady včas, aby mohli vysvetľovania verejného obstarávateľa zapracovať do predkladanej ponuky. 3.) V
prípade potreby objasniť požiadavky uvedené v tejto výzve a v súťažných podkladoch k tejto výzve, môže ktorýkoľvek
zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby v termíne do 16.12.2013 do 12,00hod.. 4.)
Vysvetľovania verejný obstarávateľ zverejní na svojom profile: https://www.ukf.sk/informacie/verejne-obstaravania 5.)
Pevný pracovný čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od
8,30 hod. do 15,00 hod., kedy je možné doručiť písomnosti osobne. Verejný obstarávateľ upozorňuje všetkých
uchádzačov, že v dňoch od 21.12.2013 do 06.01.2014 bude na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre celouniverzitná
dovolenka. 
6.) Úspešný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude
povinný predložiť verejnému obstarávateľovi karty bezpečnostných údajov k položkám tovarov č. 1 až č.68 uvedených v
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prílohe č.1 týchto súťažných podkladov. V prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom rámcovej dohody v lehote
dohodnutej s verejným obstarávateľom nepredloží požadované karty bezpečnostných údajov k položkám tovarov č. 1 až
č. 68 uvedených v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie
riadnej súčinnosti a bude postupovať v súlade s § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 
7.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo znížiť alebo zvýšiť predpokladané množstvá položiek uvedených v
technickej špecifikácii predmetu zákazky v závislosti od prevádzkových potrieb UKF v Nitre. 8.) Dĺžka trvania rámcovej
dohody na dodanie predmetu zákazky je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, resp. do naplnenia
finančného limitu vo výške predpokladanej hodnoty zákazky, t.j. do 99 200EUR bez DPH v závislosti od toho, ktorá
skutočnosť nastane ako prvá.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013
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19216 - WYS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Spojená škola
IČO:  42077168
Kollárova 10, 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Spojená škola, OZ Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Lacková
Mobil: +421 918245937
Telefón: +421 517715607
Fax: +421 517711833
Email: lackovaa@sklpo.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.slspo.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.slspo.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Ťažba dreva

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
27
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Lesný celok Cemjata
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka služieb na vykonanie ťažby , sústreďovania a manipulácie dreva pre potreby Školského
hospodárstva Cemjata 3, Prešov. Sklon 25-45 %, priemerné sústreďovanie vo vzdialenosti 150-300 m, prevládajúca
drevina buk a dub, priemerná objemovosť 1,9 - 2,5 metrov kubických.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

3500 metrov kubických
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  35 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  11

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Preukázanie splnenia
všetkých podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení - predložením dokladov podľa § 26
ods. 2, resp. ods. 3, 4 zák. č. 25/2006 Z. z. alebo predložením potvrdenia úradu podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z.  
Odôvodnenie podmienky účasti § 26: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia záujemcov vychádzajú z
taxatívne daných podmienok v zmysle § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady a informácie, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
- Technické vybavenie mechanizmami doložené kópiami technických preukazov, 
- Kvalifikačné a odborné predpoklady zamestnancov účastníka - uchádzača, 
- Doklad o kvalifikácii uchádzača, napr. maturitné vysvedčenie, výučný list, doklad o absolvovaní kurzu, 
- Doklad o aktualizácii a preškolení BOZP zamestnancov uchádzača nie starší ako 1 rok, 
- Referencie o doterajšej činnosti uchádzača potvrdené odberateľmi služieb za posledné 3 roky. 
Uvedené doklady sa predkladajú buď v origináli alebo úradne overené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti
sleduje cieľ, aby verejný obstarávateľ mal za preukázané, že uchádzač je schopný dodať služby a spĺňa technické
požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

162/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 14:30
Miesto :  Zasadačka Školského hospodársva, Cemjata 3, Prešov.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" bude neverejné.
Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá," sa uskutoční v lehote podľa zákona za účasti tých uchádzačov, ktorí
nebudú vylúčení.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

28.11.2013

2/2



19222 - WYP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO:  31753604
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková
Telefón: +421 259375319
Fax: +421 254771940
Email: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.geology.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

SU - Štátna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Oprava budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, Bratislava

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
NUTS kód: 
SK010

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s opravou budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04
Bratislava. 
Oprava budovy bude pozostávať z: 
-Výmena elektrických rozvodov v časti budovy I. a II. NP 
-Elektromontážne práce 
-Obnova podláh na chodbách I. a II. NP 
-Realizácia kazetového obkladu stropov na chodbách I- a II. NP 
-Murárske práce 
-Opravy vnútorných omietok a vyspravenie stien stierkou a maľbou dotknutých priestorov 
-Maliarske práce, maľovanie interiéru

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45213150-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45311000-0,  71356100-9,  45432112-2,  45421146-9,  45262520-2,  45410000-4,  45442100-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Bude uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  160 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  45

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, ods.
4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.2 Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
1.3 Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
1.4 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.07.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto
prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.5 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže
podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp.
aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní]. 
1.6 Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.06.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i)
a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže
doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, 
b) predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi. 
1.7 V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
1.8 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
1.9 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26
zákona o verejnom obstarávaní a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom
obstarávaní zverejnenom na internetovej stránke úradu.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo podľa §32 ods.
11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
2.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo
pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len banka), v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti
záujemcu plniť finančné záväzky za roky 2010, 2011, 2012, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca nie
je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je
predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.  
2.1.2 K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie
potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako
tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.  
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Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 z dôvodu, aby
záujemca preukázal schopnosť si riadne plniť finančné záväzky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje
za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:  
V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj. Predmetná podmienka vyplýva zo
zákona, pričom mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov
voči banke v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu ekonomickej nestability a
pod. uchádzačom. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho
uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas. 
 
2.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže
podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti alebo podľa §32 ods. 11 čestným vyhlásením. 
2.2.1 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v predmete zákazky za posledné 3 hospodárske roky,
t.j. za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti (ďalej len za posledné 3 hospodárske roky) potvrdené/podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za uchádzača, kde verejný obstarávateľ požaduje
preukázať obrat vo výške/sumárne 450.000,- EUR bez DPH 
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ posudzuje na základe predmetných dokladov ekonomické a finančné
postavenie a stabilitu záujemcu vo väzbe na schopnosť úspešne splniť zákazku v stanovených ekonomických
podmienkach. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ túto podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval
striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
záujemcami. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia
disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia
preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Všetky podmienky
ekonomického a finančného postavenia sledujú cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas
a riadne a je schopný prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Podmienky sú požadované v súlade s
ustanovením a odporúčaním §27 zákona o verejnom obstarávaní a sú primerané v porovnaní s rozsahom predmetu
zákazky, predpokladanou hodnotu zákazky, lehotou splatnosti faktúr a dĺžkou trvania tejto zákazky z dôvodu, že
uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky)
na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preukázať svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA : 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 27 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní:  
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný
obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za
posledné 3 hospodárske roky, t.j. za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti, kde verejný obstarávateľ požaduje preukázať obrat vo výške/sumárne 450.000,-
EUR bez DPH.
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III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 28 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo podľa §32 ods.
11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
3.1.1 Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ku dňu predloženia ponuky doplnený potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnených prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom: 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Zoznam uskutočnených stavebných prác má obsahovať: 
- identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, u ktorého si možno tieto informácie overiť, 
- názov a stručný opis predmetu plnenia zmluvy alebo jeho časti, 
- celkovú zmluvnú cenu bez DPH v EUR a s DPH, 
- termín uskutočnenia prác, 
- zhodnotenia uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok, 
- potvrdenie plnenia zákazky odberateľom. 
- Potvrdenie o uspokojivom zrealizovaní dodávok/uskutočnených prácach (potvrdený dôkaz o plnení) musí byť
podpísané osobou oprávnenou konať v mene odberateľa. 
Uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prácach musí preukázať, že v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu
predloženia ponuku úspešne realizoval minimálne 3 zákazky rovnakého, alebo podobného charakteru, v akom sa
požaduje plnenie predmetu zákazky. Z uvedených zákaziek v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka
realizovaná v celkovej výške min. 150.000,00 EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiat tisíc euro bez DPH).  
 
Pod prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce (výmena elektrických rozvodov,
elektromontážne práce, obnova podláh, realizácia kazetového obkladu stropu, murárske práce, maliarske práce) 
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou, štatutárom.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo údaje uvedené uchádzačom overiť a v prípade zistenia nepravdivých alebo
skreslených informácií bude postupovať v súlade s § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.  
V prípade, že uchádzač využije/použije ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní, zároveň
uvedie dôvod, pre ktorý dôkaz o plnení nepotvrdil odberateľ.  
V prípade, ak sa uchádzač preukáže s referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ, alebo ako člen skupiny
dodávateľov v referenčnom liste uvedie akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v EUR bez
DPH.  
Odôvodnenie požiadavky: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaného predmetu zákazky (poskytnutých
služieb) v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako
aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý
zrealizovať predmet zákazky. 
Požadovaný zoznam uskutočnených stavebných prác, resp. odborná úroveň uchádzača má garantovať odborné a
kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s uskutočňovaním stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne
vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a jej potreba vyplynula z dôvodu
overenia si skutočnosti, či mal uchádzač zmluvné plnenia v dostatočnom objeme a je oprávnený a schopný ho
plniť/dodať. Požadovaný zoznam uskutočnených stavebných prác má garantovať odborné a kvalitatívne plnenie
zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.  
 
3.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže
podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti alebo podľa §32 ods. 11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené
fotokópie. 
3.2.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác.  
Požadovaný doklad na preukázanie určenej podmienky účasti: Doklad o odbornej spôsobilosti (platné oprávnenie v
zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) osoby zodpovednej za uskutočnenie prác, resp. rovnocenný doklad o odbornej
spôsobilosti podľa predpisov členského štátu, ktorý je vydaný a platný podľa predpisov členského štátu jeho pôvodu. 

4/7



Odôvodnenie požiadavky: Montáž elektrických zariadení môže byť vykonávaný len s platným oprávnením v zmysle
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a preto verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladu podľa tohto bodu. Vzhľadom na
charakter prác, ktoré majú byť vykonávané, je ich potrebné odborne garantovať príslušnými oprávnením. Verejný
obstarávateľ určenou podmienkou účasti overuje technickú spôsobilosť uchádzača v súlade s požiadavkami platného
právneho poriadku Slovenskej republiky určujúcimi podmienky realizácie predmetu zákazky.  
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPOSOBILOSTI: 
V zmysle § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru
referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky,
ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Na tieto účely úrad zverejní vo
vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia
vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok. 
V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky referencie za
obdobie uvedené v podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 28 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač
zoznamom uskutočnených stavebných prácach musí preukázať, že v období predchádzajúcich 5 rokov ku dňu
predloženia ponuku úspešne realizoval minimálne 3 zákazky rovnakého, alebo podobného charakteru, v akom sa
požaduje plnenie predmetu zákazky. Z uvedených zákaziek v predloženom zozname musí byť aspoň jedna zákazka
realizovaná v celkovej výške min. 150.000,00 EUR bez DPH (slovom: stopäťdesiat tisíc euro bez DPH).  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Doklad o
odbornej spôsobilosti (platné oprávnenie v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) osoby zodpovednej za uskutočnenie prác,
resp. rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti podľa predpisov členského štátu, ktorý je vydaný a platný podľa
predpisov členského štátu jeho pôvodu.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

17/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
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Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 11:00
Miesto :  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Mlynská dolina 1 
6/8 
817 04 Bratislava 
zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné a pri
otváraní časti ponúk označenej ako Ostatné komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

V prípade potreby objasniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní alebo informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len 
Vysvetlenie), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní a
podľa bodu 7 súťažných podkladov, u kontaktnej osoby na adrese uvedenej v bode 1 súťažných podkladov. 
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o Vysvetlenie sa považuje požiadavka o Vysvetlenie doručená verejnému
obstarávateľovi v písomnej forme na adresu podľa bodu 8.1 súťažných podkladov najneskôr do 11.12.2013 do 14:00. 
Vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie preukázateľne poskytne verejný
obstarávateľ bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým
zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Následne verejný obstarávateľ zverejní predmetné vysvetlenie v profile
(www.geology.sk). 
Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne
všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk určenej vo výzve na predkladanie
ponúk a následne verejný obstarávateľ zverejní predmetné doplnenie v profile (www.geology.sk). 
Súťažné podklady a vysvetlenia, doplnenia verejný obstarávateľ zverejní v profile (www.geology.sk). 
Tieto informácie nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. 
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom
jazyku). Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského
jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do
štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci
preklad v slovenskom jazyku. 
Pevný pracovný čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od
08:00 do 15:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 
 
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné sa uskutoční dňa 20.12.2013 o 11:00 hod. 
Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" verejný 
obstarávateľ zverejní v profile (www.geology.sk) informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez
splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. 
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné a pri otváraní časti ponúk označenej ako Ostatné komisia
postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 
Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa § 41 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní. 
Miesto otvárania ponúk: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 
zasadačka 
Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to
na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním
ponúk, označených ako Kritéria, musí byť aspoň päť pracovných dní. 
Na otváraní častí ponúk, označených ako Kritéria sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní časti ponúk označených ako Kritéria môže byť
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uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie. 
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní časti ponúk označených ako Kritéria preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať. 
Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako kritéria a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta 
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako Kritéria sa nezverejňujú. 
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako Kritéria komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky,
označenú ako Ostatné, predloženú tým istým uchádzačom 
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, bude
najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania časti ponúk, označených ako Kritéria odoslaná zápisnica z otvárania tejto
časti ponúk. 
 
Záujemcom bude umožnená obhliadka budovy dňa 10.12.2013 o 09:00 hod. Zraz záujemcov bude vo vstupnej hale v
sídle verejného obstarávateľa 15 min. pred začatím obhliadky. Účasť na obhliadke záujemca oznámi (písomne faxom
alebo e-mailom) vopred, najneskôr dňa  
09.12.2013 o 13:00 hod. kontaktnej osobe: Ing. Anna Krippelová,  
Tel: 0904/572 850  
e-mail: anna.krippelova@geology.sk

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.11.2013
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Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Malacky
IČO:  00304913
Radlinského 1, 901 01 Malacky
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vízner
Mobil: +421 902900868
Telefón: +421 347966100
Fax: +421 347966152
Email: jgsinvest@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.malacky.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zóna Juh - Malacky - Obnova verejných priestorov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Malacky
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Realizácia projektu predpokladá vytvorenie centrálnej zóny mestskej oblasti Malacky Juh, čím sa vytvorí nový estetický a
ucelený priestor pre obyvateľov tejto časti mesta, ako aj návštevníkov. Projekt bude mať dopad na všetky vekové
kategórie. Riešené územie bude realizované ako jeden ucelený komplex, pričom prvky revitalizácie sú koncepčne
navrhnuté tak, aby boli navzájom prepojené a zosúladené.  
Cieľom je vytvoriť atraktívne, funkčné a bezpečné verejné priestranstvo využiteľné na stretávanie sa občanov a trávenie
voľného času. Vytvorí sa centrálny priestor na stretávanie sa obyvateľov s celkovou technicky zhodnotenou plochou cca
14 000 m2.  
Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, upravenie a obnova verejného priestoru vrátane
verejnej zelene.  
Vytvoria sa podmienky zmysluplného využitia voľného času pre deti, mládež a dospelých v podobe ihriska s
multifunkčným využitím (s čiarovaním plochy na nohejbal, volejbal, petang, lezecké prvky).  
Obnovené bude dláždenie peších plôch, vytvorené dostatočne dimenzované chodníky a dobre fungujúce verejné plochy.
Z existujúcich nespevnených chodníkov sa vytvoria nové dláždené (celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov v rámci
projektového návrhu dosahuje cca 1,27 km).  
Bezbariérové riešenie (počet takýchto riešení je 6) niektorých vstupov na spevnené plochy a chodníky umožní využitie aj
hendikepovaným občanom.  
Vymenené budú niektoré celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené tak, aby funkčne
osvetľovali plochy pre vozidlá aj peších. Zrekonštruovaním verejného osvetlenia sa dosiahne zníženie energií (nakoľko je
v projektovom návrhu riešených až 53 svietidiel), ako aj predpokladu možnej kriminality v danej oblasti.  
Verejná zeleň bude zachovaná a doplnená novými vzácnejšími druhmi stromov a záhonmi.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233200-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233222-1,  45233228-3,  45233262-3,  45112700-2,  45316100-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
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II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 
Bližší popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  661 674,4700 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  14

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 alebo ich 
úradne osvedčených kópií: 
1.1.1 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že 
1.1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
1.1.1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 
1.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku, 
1.1.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
a nie je osobou, 
1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala 
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.1.8 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej 
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 
1.2 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa 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 alebo záujemcu. 
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j.
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podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa bodov 1.1.7 a 1.1.8,
príp. aj podľa bodu 1.1.6, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
1.4 Odôvodnenie podmienok: Splnenie týchto podmienok je verejný obstarávateľ povinný od uchádzačov požadovať.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1.1 Vyjadrenie banky 
alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o schopnosti záujemcu dodržiavať jeho finančné 
záväzky - doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov a musí byť predložený v origináli, 
prípadne ako overená kópia. Potvrdenie musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nebol za obdobie od roku 
01.01.2011 v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) 
nebol (neboli) predmetom exekúcie. Zároveň predloží záujemca aj vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, za ktoré
predložil 
potvrdenie nemá vedený účet, resp. iné záväzky. 
2.1.2 Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške min. 300 000,00 EUR pre zaistenie 
finančných tokov počas trvania zmluvy o dielo (postačuje, ak jedna banka vo vyjadrení vyhlási, že uchádzačovi poskytne 
úver v minimálnej požadovanej výške). 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto 
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 
2.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 
finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1.1 Doklad podľa §28 ods.
1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli uskutočnené. 
3.1.2 Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
3.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či 
uchádzač disponuje odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a je oprávnený a schopný ho plniť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre podmienku č. 3.1.1: Uchádzač preukáže, že celkové náklady
uskutočnených stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (práce na stavbách a
rekonštrukciách inžinierskych stavieb) realizovaných v rozhodnom období (2008 až 2012) sú najmenej vo výške 2 500
000,00 Eur bez DPH, pričom v tomto období uskutočnil aspoň jednu stavbu (práce na stavbách a rekonštrukciách
inžinierskych stavieb) s nákladmi najmenej vo výške 600 000,00 Eur bez DPH. 
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre 

3/4



splnenie podmienok len výška nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia. 
Ak uchádzač predloží referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na 
EUR. Na prepočet SKK na EUR sa použije konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Na prepočet 
inej meny ako euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky k 31.12. príslušného roka. Prepočet vykoná uchádzač po 
potvrdení referencie objednávateľom (prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po 
strane, ktorou sa preukazujú referencie). 
Pre podmienku č. 3.1.2: Uchádzač preukáže, že kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú 
prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác obdobného charakteru ako dielo, aspoň desať rokov odbornej praxe pri 
inžinierskych stavbách, a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu pracovníka najmenej päť rokov. Uchádzač 
preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela, z ktorého 
obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. 
Za kľúčových pracovníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú: 
-stavbyvedúci 
-pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
Uchádzač je povinný doložiť pracovné životopisy uvádzaných osôb a kópie ich 
Kľúčový pracovník vo funkcii stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného 
životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru. Za pracovníka je tiež
potrebné predložiť preukaz/doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej
odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie), resp. iné doklady. 
Kľúčový pracovník zodpovedný za kontrolu kvality preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením 
pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo 
osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu Európskej únie. 
Pracovník vo funkcii stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné kritériá: 
Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Za 
rozhodné obdobie sa považuje posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Účasť na tomto projekte na pozícii stavbyvedúceho musí byť v minimálnej dobe trvania 
zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby projektu a nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov.  
Kľúčový pracovník vo funkcii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality musí spĺňať nasledovné kritériá: 
Ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie a účasť v rozhodnom období minimálne na 1 projekte pri výstavbe alebo 
rekonštrukcii inžinierskych stavieb na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. Za rozhodné obdobie sa považuje 
posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
OP Bratislavský kraj

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Požiadať o súťažné podklady je možné na e-mailovej adrese: jgsinvest@gmail.com (odporúčaný spôsob) alebo 
poštou/osobným doručením žiadosti v listinnej forme na adresu verejného obstarávateľa.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.11.2013
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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Malacky
IČO:  00304913
Radlinského 1, 901 01 Malacky
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vízner
Mobil: +421 902900868
Telefón: +421 347966100
Fax: +421 347966152
Email: jgsinvest@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.malacky.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Malacky
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Zámerom tohto projektu je vybudovať funkčný priestor slúžiaci na nástup, výstup a prestup medzi jednotlivými zložkami
hromadnej verejnej dopravy. Po ukončení realizácie aktivít, teda kompletnej revitalizácie zóny so zapracovaním nových
prvkov, vznikne v Malackách funkčný terminál integrovanej dopravy, ktorý by mal v najväčšej miere uspokojiť aj
náročného cestujúceho. Novovybudované koordinované záchytné parkovisko popri komunikácii bude zabezpečovať
pohodlné státie automobilov cestujúcich, ktorí následne využijú vlakovú či autobusovú dopravu. Okrem parkoviska sa
kompletne zrekonštruuje celá príjazdová cesta, tzn. Nádražná ulica, spolu s chodníkmi a inými spevnenými plochami,
počíta sa taktiež s dažďovou kanalizáciou, osadením drobnej architektúry, ako napr. lavičky, prístrešky, smetné koše, či
stojany na bicykle. Celú zónu terminálu bude lemovať zrevitalizovaná a nová zeleň a spolu s novými prvkami verejného
osvetlenia bude zanechávať príjemný dojem na cestujúcich. Vzhľadom na účel realizácie projektu nemôže chýbať
informačný systém, ktorý má za úlohu podať čo najpresnejšie informácie o nadväzných spojoch, časoch a meškaniach.
Pre bezpečnosť a udržateľnosť sa nainštalujú aj kamery.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45200000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233200-1,  45233222-1,  45233228-3,  45233262-3,  45112700-2,  45316100-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Bližší popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  740 046,8200 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 alebo ich 
úradne osvedčených kópií: 
1.1.1 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že 
1.1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
1.1.1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 
1.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku, 
1.1.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
a nie je osobou, 
1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala 
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.1.8 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej 
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 
1.2 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa 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 alebo záujemcu. 
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady 
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. 
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto 
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa bodov 1.1.7 a 1.1.8, 
príp. aj podľa bodu 1.1.6, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
1.4 Odôvodnenie podmienok: Splnenie týchto podmienok je verejný obstarávateľ povinný od uchádzačov 
požadovať.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1.1 Vyjadrenie banky 
alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o schopnosti záujemcu dodržiavať jeho finančné 
záväzky - doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov a musí byť predložený v origináli, 
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prípadne ako overená kópia. Potvrdenie musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nebol za obdobie od roku 
01.01.2011 v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) 
nebol (neboli) predmetom exekúcie. Zároveň predloží záujemca aj vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, za ktoré 
predložil 
potvrdenie nemá vedený účet, resp. iné záväzky. 
2.1.2 Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške min. 500 000,00 EUR pre zaistenie 
finančných tokov počas trvania zmluvy o dielo (postačuje, ak jedna banka vo vyjadrení vyhlási, že uchádzačovi poskytne 
úver v minimálnej požadovanej výške). 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
2/4 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto 
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 
2.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 
finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1.1 Doklad podľa §28 ods. 
1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli uskutočnené. 
3.1.2 Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
3.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či 
uchádzač disponuje odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a je oprávnený a schopný ho plniť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre podmienku č. 3.1.1: Uchádzač preukáže, že celkové náklady
uskutočnených stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (práce na stavbách a 
rekonštrukciách inžinierskych stavieb) realizovaných v rozhodnom období (2008 až 2012) sú najmenej vo výške 3 000 
000,00 Eur bez DPH, pričom v tomto období uskutočnil aspoň jednu stavbu (práce na stavbách a rekonštrukciách 
inžinierskych stavieb) s nákladmi najmenej vo výške 500 000,00 Eur bez DPH. 
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre 
splnenie podmienok len výška nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia. 
Ak uchádzač predloží referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na 
EUR. Na prepočet SKK na EUR sa použije konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Na prepočet 
inej meny ako euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky k 31.12. príslušného roka. Prepočet vykoná uchádzač po 
potvrdení referencie objednávateľom (prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po 
strane, ktorou sa preukazujú referencie). 
Pre podmienku č. 3.1.2: Uchádzač preukáže, že kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú 
prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác obdobného charakteru ako dielo, aspoň desať rokov odbornej praxe pri 
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inžinierskych stavbách, a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu pracovníka najmenej päť rokov. Uchádzač 
preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela, z ktorého 
obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. 
Za kľúčových pracovníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú: 
-stavbyvedúci 
-pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
Kľúčový pracovník vo funkcii stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného 
životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru. Za pracovníka je tiež 
potrebné predložiť preukaz/doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej 
odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie), resp. iné doklady. 
Kľúčový pracovník zodpovedný za kontrolu kvality preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením 
pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo 
osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu Európskej únie. 
Pracovník vo funkcii stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné kritériá: 
Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Za 
rozhodné obdobie sa považuje posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Účasť na tomto projekte na pozícii stavbyvedúceho musí byť v minimálnej dobe trvania 
zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby projektu a nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. 
Kľúčový pracovník vo funkcii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality musí spĺňať nasledovné kritériá: 
Ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie a účasť v rozhodnom období minimálne na 1 projekte pri výstavbe alebo 
rekonštrukcii inžinierskych stavieb na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. Za rozhodné obdobie sa považuje 
posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
OP Bratislavský kraj

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Požiadať o súťažné podklady je možné na e-mailovej adrese: jgsinvest@gmail.com (odporúčaný spôsob) alebo 
poštou/osobným doručením žiadosti v listinnej forme na adresu verejného obstarávateľa.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.11.2013
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19224 - WYP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Malacky
IČO:  00304913
Radlinského 1, 901 01 Malacky
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vízner
Mobil: +421 902900868
Telefón: +421 347966100
Fax: +421 347966152
Email: jgsinvest@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.malacky.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Malacky
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Riešené územie bude realizované ako jeden ucelený komplex, pričom prvky revitalizácie sú koncepčne navrhnuté tak,
aby boli navzájom prepojené a zosúladené v celkovej zhodnotenej ploche vyše 6 000 m2. Bezbariérové riešenie (v počte
3 ks) na niektorých vstupoch na spevnené plochy a chodníky umožní využitie aj hendikepovaným občanom. Dĺžka novej,
alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry dosahuje cca 0,8 km. Vytvorenie oddychovej časti s kvalitnou zeleňou a
atraktívnym mobiliárom skvalitní život obyvateľov. Osadenie fit prvkov a celý mestský mobiliár (lavičky) funkčne a
esteticky dotvorí prostredie.  
Mobiliár bude slúžiť tak mamičkám, starším občanom ako aj všetkým ostatným obyvateľom. Verejná zeleň bude
zachovaná a doplnená novými vzácnejšími druhmi stromov.  
Budú vymenené niektoré celé telesá verejného osvetlenia, niektoré svietidlá budú premiestnené tak, aby funkčne
osvetľovali plochy pre vozidlá aj peších (v celkovom počte 34 kusov). Zrekonštruovaním verejného osvetlenia sa
dosiahne zníženie energií, ako aj predpokladu možnej kriminality v danej oblasti.  
 
V rámci zákazky budú zrealizované nasledovné hlavné aktivity: 
 
SO 01 Chodníky a spevnené plochy 
SO 02 Sadovnícke úpravy 
SO 03 Drobná architektúra a detské ihrisko 
SO 04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45233200-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45233222-1,  45233228-3,  45233262-3,  45112700-2,  45316100-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Bližší popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.
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II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  307 192,1600 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  14

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 alebo ich 
úradne osvedčených kópií: 
1.1.1 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že 
1.1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
1.1.1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 
1.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku, 
1.1.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
a nie je osobou, 
1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala 
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.1.8 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej 
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 
1.2 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa 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 alebo záujemcu. 
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady 
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. 
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto 
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potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa bodov 1.1.7 a 1.1.8, 
príp. aj podľa bodu 1.1.6, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
1.4 Odôvodnenie podmienok: Splnenie týchto podmienok je verejný obstarávateľ povinný od uchádzačov 
požadovať

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1.1 Vyjadrenie banky 
alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o schopnosti záujemcu dodržiavať jeho finančné 
záväzky - doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov a musí byť predložený v origináli, 
prípadne ako overená kópia. Potvrdenie musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nebol za obdobie od roku 
01.01.2011 v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty) 
nebol (neboli) predmetom exekúcie. Zároveň predloží záujemca aj vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, za ktoré
predložil 
potvrdenie nemá vedený účet, resp. iné záväzky. 
2.1.2 Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške min. 300 000,00 EUR pre zaistenie 
finančných tokov počas trvania zmluvy o dielo (postačuje, ak jedna banka vo vyjadrení vyhlási, že uchádzačovi poskytne 
úver v minimálnej požadovanej výške). 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto 
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 
2.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 
finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1.1 Doklad podľa §28 ods. 
1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli uskutočnené. 
3.1.2 Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
3.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či 
uchádzač disponuje odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a je oprávnený a schopný ho plniť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre podmienku č. 3.1.1: Uchádzač preukáže, že celkové náklady 
uskutočnených stavieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (práce na stavbách a 
rekonštrukciách inžinierskych stavieb) realizovaných v rozhodnom období (2008 až 2012) sú najmenej vo výške 1 500 
000,00 Eur bez DPH, pričom v tomto období uskutočnil aspoň jednu stavbu (práce na stavbách a rekonštrukciách 
inžinierskych stavieb) s nákladmi najmenej vo výške 300 000,00 Eur bez DPH. 
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre 
splnenie podmienok len výška nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia. 
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Ak uchádzač predloží referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na 
EUR. Na prepočet SKK na EUR sa použije konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Na prepočet 
inej meny ako euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky k 31.12. príslušného roka. Prepočet vykoná uchádzač po 
potvrdení referencie objednávateľom (prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po 
strane, ktorou sa preukazujú referencie). 
Pre podmienku č. 3.1.2: Uchádzač preukáže, že kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú 
prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác obdobného charakteru ako dielo, aspoň desať rokov odbornej praxe pri 
inžinierskych stavbách, a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu pracovníka najmenej päť rokov. Uchádzač 
preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela, z ktorého 
obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. 
Za kľúčových pracovníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú: 
-stavbyvedúci 
-pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
 
Kľúčový pracovník vo funkcii stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného 
životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru. Za pracovníka je tiež 
potrebné predložiť preukaz/doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej 
odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčené kópie), resp. iné doklady. 
Kľúčový pracovník zodpovedný za kontrolu kvality preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením 
pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo 
osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu Európskej únie. 
Pracovník vo funkcii stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Za 
rozhodné obdobie sa považuje posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Účasť na tomto projekte na pozícii stavbyvedúceho musí byť v minimálnej dobe trvania 
zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby projektu a nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov. 
Kľúčový pracovník vo funkcii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality musí spĺňať nasledovné kritériá: 
Ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie a účasť v rozhodnom období minimálne na 1 projekte pri výstavbe alebo 
rekonštrukcii inžinierskych stavieb na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. Za rozhodné obdobie sa považuje 
posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
OP Bratislavský kraj

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Požiadať o súťažné podklady je možné na e-mailovej adrese: jgsinvest@gmail.com (odporúčaný spôsob) alebo 
poštou/osobným doručením žiadosti v listinnej forme na adresu verejného obstarávateľa.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.11.2013
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19221 - WYP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
KOP a.s.
IČO:  44952228
Pri cintoríne 36 , 010 04 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Pri cintoríne 36
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Kapitulík
Telefón: +421 903136332
Email: penzion@penzionlaliky.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.penzionlaliky.com
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  osoba podľa § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Stavebné úpravy penziónu Lalíky.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Penzión Lalíky, Oščadnica KN 8319/1, okr. Čadca..
NUTS kód: 
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác, ktorých cieľom sú stavebné úpravy
objektu penziónu, zastrešujúceho reštauráciu, predajňu, administratívne priestory a ubytovacie priestory. Umiestnený je
v Oščadnici, miestnej časti Lalíky, v mierne svahovitom teréne.  
Objekt sa objemovo nemení, dochádza k výmene starých okien a k celkovej rekonštrukcií interiéru.  
 
Zámerom investora je vnútornou prestavbou zmodernizovať existujúcu ubytovaciu kapacitu objektu a upraviť ju podľa
dnešných noriem a požiadaviek. 
Vybudovaním detského ihriska a wellnes služieb zatraktívniť pobyt v tomto zariadení pre ubytovaných hostí. 
Dobudovaním spevnenej plochy a vydláždením prístupového schodiska skrášliť vstup do objektu a jeho okolie. Spevnená
plocha bude priamo nadväzovať na detské ihrisko. 
 
Prestavba jestvujúcej budovy penziónu bude spočívať hlavne v prispôsobení interiéru penziónu podľa súčasných
požiadaviek.  
Úprava interiérov bude spočívať vo výmene nášľapných vrstiev podláh, obkladov stien, vrátane keramických, výmene
zariaďovacích predmetov a objekt sa na novo vymaľuje. Dôjde aj k výmene interiérových dverí. 
V suteréne po prestavbe vzniknú nové technické priestory (sauna, vírivka, šatne, WC, sklady a pod.) 
 
Plošná bilancia: 
Zastavaná plocha : 556,64 m2  
Úžitková plocha celkom: 1089,88 m2 
Podrobný opis prác obsahuje časť súťažných podkladov vrátane výkazu výmer.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212000-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Požiadavka na realizáciu prác podľa schváleného projektu stavby.
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II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  302 129,5900 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) preukáže ich v zmysle § 26
ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle §
128 zákona nasledovne:  
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.  
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia
týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia
podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].  
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) tohto zákona,
osoba podľa § 7 ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Uchádzač následne môže doplniť doklady jedným z
týchto spôsobov:  
- doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením
dokladov sa nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené,  
- predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
osobe podľa § 7. 
 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. 
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky
účasti podľa §26 ods.1 písm.f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá osobe podľa § 7 úspešný uchádzač podľa §44 ods.1 zákona v čase a spôsobom, určeným
osobou podľa § 7.  
 
Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača je obligatórnou
podmienkou zákona o VO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Požadované doklady -
dôkazné prostriedky podľa § 27 ods. 1 : - Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ako dôkazový prostriedok
uchádzač predloží vyjadrenie banky (bankovú informáciu) v origináli alebo overenej kópii, nie staršie ako tri mesiace ku
dňu predloženia ponuky o spôsobilosti plniť svoje finančné záväzky, t. j. bankové vyjadrenie musí v minimálnom rozsahu
uvádzať, že uchádzač nebol a nie je v nepovolenom prečerpaní, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
bežný účet uchádzača nebol a nie je predmetom exekúcie.  
Uchádzač potvrdenie predloží za každú banku, v ktorej má vedený účet. Uchádzač predloží okrem vyjadrenia/vyjadrení
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banky/bánk aj čestné prehlásenie, že v iných bankách nemá záväzky.  
Súčasne uchádzač preukáže skutočnosť, že disponuje finančnými prostriedkami vo výške minimálne 60 000,00 Eur, čo
preukáže aspoň jedným vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky a disponibilite k uvedenej čiastke alebo
predloží doklad o bankovom prísľube poskytnutia úveru na výšku minimálne 60 000,- EUR. 
 
 
- Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Ako dôkazový prostriedok Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch ( výsledovka Uč POD 2-01, výkaz o príjmoch a výdavkoch Uč FO 1-01 ) za posledné tri účtovne uzavreté
hospodárske roky alebo rovnocenné doklady používané v krajinách EÚ. Dokumenty musia byť overené príslušným
daňovým úradom alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom oprávneným v krajine sídla uchádzača.  
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.:  
Osoba podľa § 7 overuje, vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu, uchádzačovu
ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky, a to v rozsahu primeranom k predpokladanej
hodnote zákazky. Uchádzač musí byť primerane spôsobilý financovať plnenie zákazky, pokiaľ nebude mať uhradené
platby zo strany osoby podľa § 7 za realizované plnenie a tým nebolo ohrozené dokončenie realizácie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálny požadovaný obrat uchádzača 900 000,000 EUR spolu za
posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak
prevádzkovanie činnosti uchádzača je kratšie ako tri roky, prehľad o dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania
podnikateľskej činnosti musí byť v alikvotnej hodnote zo sumy 900 000,00 EUR (priemerne 300 000,00 EUR/rok).

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Technickú alebo odbornú
spôsobilosť podľa § 28 ods. 1 písm. b) a g) zákona o VO uchádzač preukáže:  
b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok; ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
 
g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác .  
 
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.: Zoznamom realizovaných stavieb záujemca
preukáže, že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek. Údajmi o vzdelaní a praxi riadiacich
zamestnancov záujemca preukazuje potrebné personálne zabezpečenie realizácie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  K požiadavke b) - záujemca predloží referencie na minimálne jednu
zákazku rovnakého alebo obdobného charakteru, uskutočnenú za predchádzajúcich päť rokov (obdobie 11/2009
11/2013), s objemom minimálne 300 000,00 Eur bez DPH. Hodnotu zákazky uchádzač prepočíta v prípade inej meny
kurzom NBS iná mena/Eur platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení VO).  
K požiadavke g) - uchádzač predloží: - meno a priezvisko osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác; - údaje o jej
odbornej kvalifikácii v rozsahu: -doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe na výkon činnosti
stavbyvedúci pre pozemné stavby podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s podpisom a originálom odtlačku pečiatky osoby
oprávnenej vykonávať činnosť stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  Celková cena
Váha:  70
 
Časť: 2
Názov:  Lehota výstavby
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie
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IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

PLZ-01-SP-2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 10:30
Miesto :  Sídlo osoby podľa § 7. Ponuky sa budú otvárať v dvoch termínoch. V prvom termíne bude otvorená časť
ponuky Ostatné bez účasti uchádzačov a v druhom termíne časť ponuky Kritériá s účasťou uchádzačov. Dňa
.20.12.2013 bude otvorená časť ponúk Ostatné. Otváranie časti ponúk, označených ako Kritériá vykoná komisia najskôr
deň, určený podľa § 41, ods.2 písm. a) až -d, zákona o VO. Lehotu otvárania obálok časti " Kritériá " osoba podľa § 7
písomne oznámi uchádzačom, ktorých ponuka nebola vylúčená , minimálne päť pracovných dní pred jej konaním.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo osoby poverené
štatutárnym zástupcom uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Úspešný uchádzač je povinný do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet osoby podľa § 7 ZVO
finančnú zábezpeku (zádržné) na plnenie zmluvy vo výške 45 000,00 EUR ako inštitút zádržného na dodanie predmetu
zmluvy v požadovanej kvalite , v termíne a pri dodržaní ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedené zádržné
bude osoba podľa § 7 ZVO môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád, penále podľa tejto zmluvy. V prípade riadneho
ukončenia zmluvy sa zádržné vráti Uchádzačovi nasledovným spôsobom: 40% po 24 mesiacov od odovzdania a
prevzatia diela, 40% po 48 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela, 20% po 60 mesiacoch od odovzdania a prevzatia
diela.  
2. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči osobe podľa § 7.  
3. V prípade skupiny dodávateľov predloží uchádzač vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.  
4. Uchádzači predkladajú ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom
Ostatné.  
5. Osoba podľa § 7 odporúča uchádzačom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí,
teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje napr. knižná väzba alebo hrebeňová väzba. Súčasne odporúča každú
stránku podpísať osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými
číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov
predkladaných uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Prepočet inej meny na EUR sa
bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia
relevantnej podmienky.  
6. Komunikačným jazykom v tejto súťaži je jazyk slovenský.  
7. Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude presahovať finančný limit
(predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať Osoba podľa § 7 na jej úhradu.  
8. Uchádzač predloží ponuku 2 x ako originál - všetkých dokladov, resp. ich overené kópie a 1 x na CD nosiči ako jeden
súbor vo formáte "pdf.  
9. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť len v prípade úspešného overenia postupu zadávania zákazky poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku.  
10. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013

4/4



19226 - WYP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Malacky
IČO:  00304913
Radlinského 1, 901 01 Malacky
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Martin Vízner
Mobil: +421 902900868
Telefón: +421 347966100
Fax: +421 347966152
Email: jgsinvest@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.malacky.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Mesto Malacky
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prestavba budovy Materskej školy, v rámci ktorej prebehne zateplenie
jednotlivých objektov MŠ vrátane rekonštrukcie zdravotechniky a vykurovania. Súčasťou projektu je nadstavba MŠ a
revitalizácia vonkajších priestranstiev.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45214100-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45321000-3,  45261910-6,  45233228-3,  45112700-2 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Bližší popis a rozsah predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch vrátane ich príloh.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  705 725,2100 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  14

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 alebo ich 
úradne osvedčených kópií: 
1.1.1 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým uchádzač preukáže, že 
1.1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za 
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trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
1.1.1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2 potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v 
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 
1.1.3 potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, o tom, že uchádzač nemá 
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 
sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.4 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že uchádzač nemá evidované 
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.5 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku, 
1.1.6 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
a nie je osobou, 
1) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2) ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola 2a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti 
alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala 
v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
3) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.1.7 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa 
vymáha výkonom rozhodnutia, 
1.1.8 Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej 
odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 
1.2 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov 
uvedených v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa 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 alebo záujemcu. 
 
1.3 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento uchádzač preukázal, že spĺňa aj podmienky účasti podľa bodov 1.1.7 a 1.1.8,
príp. aj podľa bodu 1.1.6, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
1.4 Odôvodnenie podmienok: Splnenie týchto podmienok je verejný obstarávateľ povinný od uchádzačov 
požadovať.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1.1 Vyjadrenie banky 
alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré obsahuje potvrdenie banky o schopnosti záujemcu dodržiavať jeho finančné 
záväzky - doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov a musí byť predložený v origináli, 
prípadne ako overená kópia. Potvrdenie musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nebol za obdobie od roku
01.01.2011 v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bankový účet (účty)
nebol (neboli) predmetom exekúcie. Zároveň predloží záujemca aj vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, za ktoré
predložil 
potvrdenie nemá vedený účet, resp. iné záväzky. 
2.1.2 Prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo výške min. 500 000,00 EUR pre zaistenie 
finančných tokov počas trvania zmluvy o dielo (postačuje, ak jedna banka vo vyjadrení vyhlási, že uchádzačovi poskytne 
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úver v minimálnej požadovanej výške). 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto 
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, 
ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 
2.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania 
finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1.1 Doklad podľa §28 ods. 
1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 
doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 
zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli uskutočnené. 
3.1.2 Doklad podľa § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. 
 
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
3.3 Odôvodnenie podmienok: Podmienky sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či 
uchádzač disponuje odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a je oprávnený a schopný ho plniť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Pre podmienku č. 3.1.1: Uchádzač preukáže, že celkové náklady
uskutočnených pozemných stavieb realizovaných v rozhodnom období (2008 až 2012) sú najmenej vo výške 2 500
000,00 Eur bez DPH, pričom v tomto období uskutočnil aspoň jednu pozemnú stavbu s nákladmi najmenej vo výške 700
000,00 Eur bez DPH.  
V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, bude uchádzačovi započítaná pre
splnenie podmienok len výška nákladov stavieb spadajúcich do rozhodného obdobia.  
Ak uchádzač predloží referencie v inej mene ako EUR, súčasťou takejto referencie musí byť aj prepočet inej meny na
EUR. Na prepočet SKK na EUR sa použije konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,1260 SKK. Na prepočet
inej meny ako euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky k 31.12. príslušného roka. Prepočet vykoná uchádzač po
potvrdení referencie objednávateľom (prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po
strane, ktorou sa preukazujú referencie). 
Pre podmienku č. 3.1.2: Uchádzač preukáže, že kľúčoví pracovníci uchádzača majú kvalifikáciu (vzdelanie a odbornú
prax) potrebnú na vykonanie stavebných prác obdobného charakteru ako dielo, aspoň desať rokov odbornej praxe pri
pozemných stavbách, a že vykonávali rovnakú alebo obdobnú funkciu pracovníka najmenej päť rokov. Uchádzač
preukazuje splnenie tejto podmienky predložením zoznamu pracovníkov navrhovaných na vykonanie diela, z ktorého
obsahu bude vyplývať splnenie tejto podmienky. 
Za kľúčových pracovníkov sa na účely týchto súťažných podkladov považujú: 
-stavbyvedúci 
-pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. 
 
Kľúčový pracovník vo funkcii stavbyvedúci preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením pracovného
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životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní technického smeru. Pracovník tiež predloží
preukaz odbornej spôsobilosti vydanéý na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon
v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, opatrené originálom odtlačku a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby
(alebo predloží úradne osvedčené kópie), resp. iné doklady. 
Kľúčový pracovník zodpovedný za kontrolu kvality preukáže splnenie stanovených podmienok účasti predložením
pracovného životopisu a osvedčenou kópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní. 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenné doklady alebo
osvedčenia vydané podľa právnych noriem iného členského štátu Európskej únie. 
Pracovník vo funkcii stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné požiadavky: 
Účasť v rozhodnom období minimálne na 2 projektoch rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky. Za
rozhodné obdobie sa považuje posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Účasť na tomto projekte na pozícii stavbyvedúceho musí byť v minimálnej dobe trvania
zodpovedajúcej 50 % lehoty výstavby projektu a nesmie byť kratšia ako 12 mesiacov.  
Kľúčový pracovník vo funkcii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality musí spĺňať nasledovné kritériá: 
Ukončené min. úplné stredoškolské vzdelanie a účasť v rozhodnom období minimálne na 1 projekte pri výstavbe alebo
rekonštrukcii pozemných stavieb na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality. Za rozhodné obdobie sa považuje
posledných päť priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
OP Bratislavský kraj

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Požiadať o súťažné podklady je možné na e-mailovej adrese: jgsinvest@gmail.com (odporúčaný spôsob) alebo
poštou/osobným doručením žiadosti v listinnej forme na adresu verejného obstarávateľa.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.11.2013
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19220 - WYP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Nová Lesná
IČO:  00326445
J. Stilla 75, 059 86 Nová Lesná
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ing. Peter Hritz 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Hritz 
Telefón: +421 524782342
Fax: +421 524422114
Email: starosta@novalesna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.novalesna.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
eBIZ Consulting s.r.o.
IČO:  47151528
Líščie údolie 5 , 841 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  eBIZ Consulting s.r.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
Email: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
eBIZ Consulting s.r.o.
IČO:  47151528
Líščie údolie 5 , 841 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  eBIZ Consulting s.r.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
Email: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Ponuky budú doručené na:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
eBIZ Consulting s.r.o.
IČO:  47151528
Líščie údolie 5 , 841 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  eBIZ Consulting s.r.o.
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
Email: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Samospráva
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Modernizácia verejného osvetlenia v obci

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Obec Nová Lesná
NUTS kód: 
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SK041
II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

Predmetom tejto zákazky je modernizácia a obnova sústavy verejného osvetlenia (ďalej len VO), ktorá bude obsahovať
analýzu skutkového stavu a riešenie obnovy VO formou modernizácie, rekonštrukcie a novej výstavby svetelných bodov
tak, aby sa dosiahlo splnenie technických noriem na osvetlenosť komunikácií, bezpečnosti, krytia a iných požiadaviek
týkajúcich sa elektrických časti sústavy. Ďalej sa predpokladá skolaudovanie a spôsobilosť k prevádzke a svojmu účelu.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45317300-5,  45316100-6,  45316110-9,  45111300-1,  31519000-7 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predmetom zákazky je modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Lesná.  
Modernizácia pozostáva z modernizácie rozvádzačov v počte 3 ks, montáž a dodávku 
svietidiel, ktoré musia mať životnosť LED zdroja 
TYP 1, 2, 3 L80 = aspoň 90 000 
TYP 4- L80 = aspoň 150 000 
Dodávateľ dodá svietidlá takto: 
typ 1 s celkovým elektrickým príkonom nie väčším ako 21 W a svetelným tokom nie menším ako 2 300 lm 
typ 2 s celkovým elektrickým príkonom nie väčším ako 30 W a svetelným tokom nie menším ako 3 000 lm 
typ 3 s celkovým elektrickým príkonom nie väčším ako 41 W a svetelným tokom nie menším ako 4 650 lm 
typ 4 s celkovým elektrickým príkonom nie väčším ako 40 W, svetelným tokom nie menším ako 4 100 lm 
 
Bližšie je uvedené v súťažných podkladov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  120 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  120

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Osobné postavenie 
Podmienky účasti týkajúce sa preukázania osobného postavenia uchádzača: 
1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa preukázania
osobného postavenia uchádzača:  
1.1. Uchádzač musí preukázať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Tie preukazuje
v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 26 zákona o
verejnom obstarávaní, ako obligatórne podmienky určené zákonom o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  -Podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky
alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
 
-Podľa § 27 ods. 1 písm. c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich. 
 
-Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač
predloží: 
Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk v prípade, že uchádzač má vedené podnikateľské
účty vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke/bankám alebo
pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.  
Predmetné potvrdenie predloží min. za posledné tri roky alebo od kedy má účet v banke vedený (alebo od kedy ho má
zriadený). 
Súčasne uchádzač k predloženému vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie svojho štatutárneho orgánu, že
nemá zriadený účet/účty v inej banke/bankách ako v tých, od ktorých predložil požadované vyjadrenie. Verejný
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obstarávateľ neumožňuje nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo
pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách. 
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou
podmienkou účasti overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre
bezproblémové plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu
zákazky, spôsob financovania predmetu zákazky verejným obstarávateľom bez možnosti poskytovania preddavkov a
určenú lehotu splatnosti faktúr je žiaduce, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet
zákazky za uvedených podmienok. 
 
Podľa § 27 ods. 1 písm. c) predloží uchádzač súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledné tri hospodárske
roky (2010,2011,2012) za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdené
miestnym správcom dane.  
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadované údaje potvrdené
správcom dane slúžia verejnému obstarávateľovi na overenie finančnej stability uchádzača v predchádzajúcom období a
na overenie korektnosti informácií a údajov uvedených uchádzačom v predloženej ponuke.  
 
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže obrat za posledné 3 hospodárske roky (
2010,2011,2012), pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky a
musí byť preukázaný v minimálnej výške 400.000,00 eur s DPH, pričom minimálne v jednom hospodárskom roku za
preukazované obdobie musí dosiahnuť výšku 50.000,00 eur s DPH.  
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate z dodania
predmetov zákazky rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.  
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny obrat za
preukazované obdobie bol určený aplikáciou optimalizovaného princípu proporcionality podmienok účasti.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov
doplneným potvrdeniami o uspokojivom uskutočnení týchto dodávok s uvedením cien, miest a lehôt, ak odberateľom: 1.
bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní., dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní., dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to
nie je možné, predloží uchádzač o ich dodaní cestné vyhlásenie. Verejný obstarávateľ v prípade predloženia uvedeného
vyhlásenia požaduje od záujemcu aj predloženie písomného objektívneho odôvodnenia nemožnosti získania
požadovaného potvrdenia a doklady preukazujúce splnenie tejto podmienky (napr. faktúry, zmluvy a pod.)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v predloženom
zozname záujemca musí uviesť: identifikáciu odberateľa a kontakt na osobu odberateľa, ktorá má oprávnenie potvrdiť
predloženú referenciu, názov zákazky, stručný opis predmetu zmluvy, celkovú cenu zákazky v eurách bez DPH, lehotu
uskutočnenia predmetu zmluvy, potvrdenie plnenia zákazky odberateľom. Uchádzač zoznamom preukáže, že za
predchádzajúcich 5 rokov zrealizoval aspoň 5 stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky (to je, že referencia nemusí byť konkrétne iba z realizácie verejného osvetlenia ale môže byť predložená aj z
oblasti ktorá je predmetu zákazky príbuzná), s celkovým súčtom prác minimálne vo výške 400.000 Eur bez DPH; zoznam
musí byť doplnený potvrdeniami o uspokojivom dodaní s uvedením cien, miest a lehôt dodania. Vyžaduje sa predloženie
minimálne jednej referencie vo výške min. 140 000 EUR. 
 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejnýobstarávateľ určenou
podmienkou účasti overuje úroveň skúsenosti uchádzača, čím vytvára podmienky pre kvalitné plnenie predmetu
zákazky. 
 
V prípade, že finančné podklady uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je
potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska) alebo ECB (Európska
centrálna banka).
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
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kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
 
Časť: 1
Názov:  najnižšia cena celkom s DPH 
Váha:  60
 
Časť: 2
Názov:  lehota zhotovenia v dňoch 
Váha:  10
 
Časť: 3
Názov:  prevádzkové náklady 
Váha:  30

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

eBIZ-027/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  18.12.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.12.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  19.12.2013 11:30
Miesto :  Obec Nová Lesná
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Uchádzači sa otváraní ponúk nezúčastnia.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Súťažné podklady aj s prílohami sa nebudú poskytovať v listinnej forme. Záujemcovi budú sprístupnené po jeho 
registrácii na www.ezakazky.sk/novalesna/. Poskytovanie vysvetlenia a iné dorozumievanie (ďalej len informácie") bude
verejný obstarávateľ uskutočňovať elektronicky na portáli https://www.ezakazky.sk/novalesna/. 
Záujemca alebo uchádzač sa zaregistruje na portáli https://www.ezakazky.sk/novalesna/.  
 
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo kde budú ustanovené osobitné platové podmienky v podobe splátkového
kalendára nastaveného na 120 rovnomerných mesačných splátok 120 mesačných splátok alebo 40 kvartálnych splátok
vychádzajúcich z z celkovej ceny za dielo. Presný počet splátok bude dohovorený na základe aktuálnej finančnej situácie
verejného obstarávateľavychádzajúcich z celkovej ceny za dielo.  
 
 
Uchádzač ďalej predloží: 
 
- čestné vyhlásenie, že bez výhrad súhlasí s podmienkami obstarávateľa  
 
uchádzač predloží vyžadovaný doklad, musí byť opečiatkovaný a podpísaný osobami, ktoré sú oprávnené konať v mene
PO, alebo FO - podnikateľa (v zmysle OR, ŽR). Preukázateľným splnením bodu 4.2.1 uchádzač prehlasuje, že súhlasí
BEZ VÝHRAD najmä s obchodnými tým aj platovými podmienkami uvedenými v časti 7 súťažných podkladov, ktorým je
zmluva. 
 
Táto podmienka je fakultatívna, ale pre uzatvorenie zmluvy v súlade so súťažnými podkladmi je dôležitá, lebo v praxi sa
stáva, že niektorí úspešní uchádzači sa snažia pred uzatvorením právneho vzťahu ovplyvniť zmluvu tak aby plnenie
vyplývajúce z nej bolo pre nich prijateľnejšie a výhodnejšie. Alebo počas plnenia zmluvy majú tendenciu bez
objektívneho a preukázateľného dôvodu zvyšovať cenu za jednotlivé druhy predmetu zákazky (s takto zvýšenými
cenami by potom ponuka uchádzača nebola v procese obstarávania vyhodnotená ako úspešná). 
 
- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke 
 
uchádzač predloží vyžadovaný doklad, musí byť opečiatkovaný a podpísaný osobami, ktoré sú oprávnené konať v mene
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PO, alebo FO - podnikateľa  
(napr. v zmysle OR, ŽR) 
 
Táto podmienka má tiež fakultatívny charakter. Tým, že uchádzač vyhlási, že uviedol údaje v dokladoch pravdivo a
preukázal by sa opak je z hľadiska občiansko-právneho možné vyvodenie zodpovednosti z tohto konania. Komisia má
priestor k skúmaniu pravdivosti predložených dokladov a v prípade preukázania skutočnosti, že uchádzač neuviedol v
dokladoch pravdu je možné nespoľahlivého uchádzača vylúčiť. 
 
čestné vyhlásenie že má otvorené účty len v bankách od ktorých predložil vyjadrenie. 
 
uchádzač predloží vyžadovaný doklad, musí byť opečiatkovaný a podpísaný osobami, ktoré sú oprávnené konať v mene
PO, alebo FO - podnikateľa  
(napr. v zmysle OR, ŽR). 
 
 
Uchádzač predkladá doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti ako aj iné dokumenty v ponuke ako
originály alebo úradne overené kópie (nie staršie ako 3 mesiace) ak nie je uvedené inak.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013

5/5



19219 - WYP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Partizánske
IČO:  00310905
Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad
Kontaktná osoba: Ing. Kočanová
Telefón: +421 385363042
Fax: +421 387492103
Email: monika.kocanova@partizanske.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.partizanske.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rozvoj mimoškolského vzdelávania občanov MRK - komunitné centrum

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  CVČ Relax na ul. Gen. Svobodu v Partizánskom
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunitného centra so zlepšením teplotechnických vlastností budov. Komunitné
centrum so zastavanou plochou 331,42 m2 sa nachádza v bloku B, časti bloku A a časti bloku E areálu centra voľného
času. Jedná sa o rekonštrukciu interiéru komunitného centra, zateplenie obvodového plášťa, výmenu okien a dverí,
zateplenie strešného plášťa, zabezpečenie bezbariérového vstupu do budovy, výmenu radiátorov a osadenie mreží na
všetky okná. Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45210000-2 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  149 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  8

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp.
ods. 4, 5 alebo § 128 ods. 1 Zákona, a to v súlade s § 19 ods. 3 Zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 Zákona. Doklady musia byť predložené v
originály alebo overenej fotokópii.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí v ponuke
predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preukáže
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ich predložením týchto dokladov:  
Vyjadrením banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru.  
Vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet (účty) musí obsahovať: či
uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky (2011 a 2012) v nepovolenom debete, ak uchádzač bol v takomto debete,
predloží zdôvodnenie, prečo sa tak stalo,  
že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,  
že jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.  
Vyjadrenie banky bude predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená fotokópia. Okrem vyjadrenia
banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie (doklad musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača), že v iných bankách a v uvedenom období nemal/nemá záväzky.  
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia v súlade s ustanovením
§ 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého a
ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 28ods. 1 písm. b/, g/, i/ a j/ zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - b/
zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených
uchádzačom za predchádzajúcich päť rokov t.j. roky 2008 - 2012 do lehoty na predkladanie ponúk, doplneným
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác s uvedením cien, miest /kontakt a meno zodpovednej osoby investora, u
ktorej je možné overiť uvedené údaje/ a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných
podmienok; ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení s preukázaním dôvodu, prečo nebolo možné získať potvrdenie odberateľa.
Referenčné listy budú originál, alebo úradne osvedčené kópie. 
g/ údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných
za riadenie stavebných prác. Verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne jedna osoba, ktorá bude priamo
zodpovedať za riadenie stavebných prác mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné
stavby t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
i/ údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky, 
j/ údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba zahrnutia v súlade s ustanovením
§ 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Zoznam dodávok s ich potvrdením od odberateľov ako aj údaje o
zamestnancoch zodpovedných za uskutočnenie stavebných prác sa požaduje s cieľom vybrať spoľahlivého a skúseného
uchádzača, ktorý je schopný uskutočniť predmet zákazky riadne a včas.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

8727/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  18.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  18.12.2013 09:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  18.12.2013 10:30
Miesto :  Mestský úrad Partizánske, malá zasadačka
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
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ROP, Prioritná os 2, Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej 
ponuky presiahne výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky a
výšku poskytnutého nenávratného finančného príspevku. 
2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil súčasne aj ponuku v elektronickej podobe na
CD nosiči /všetky dokumenty predložené v obálke/ tak, že vytvorí zo zdrojových dokumentov jeden súbor vo formáte
PDF v strojovo čitateľnom tvare. Ak by ktorýkoľvej doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa zák. č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť nečitateľnosť
takýchto údajov na príslušnom dokumente v elektronickej podobe resp. zabezpečiť pre osobu podľa § 7 súhlas so
spracovaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Uchádzač upozorní na dokumenty, ktoré podľa
neho obsahujú obchodné tajomstvo. 
3. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti. Žiadosť o súťažné podklady zasielajte v
slovenskom jazyku buď ako poštovú zásielku alebo elektronicky. 
Adresa: Mestský úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske, e-mail: monika.kocanova@partizanske.sk. 
- Žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou alebo poverenou osobou na tento účel, žiadosť zaslaná elektronicky bude
naskenovaná. 
- V prípade osobného prevzatia, budú súťažné podklady poskytnuté až po predchádzajúcom dohovore napr. 
telefonickom rozhovore. 
- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami bude prebiehať elektronicky, preto každý záujemca o
súťažné podklady je povinný vo svojej žiadosti uviesť kontaktnú osobu pre verejné obstarávanie a elektronickú adresu. 
4. Zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná až po schválení priebehu verejného obstarávania kontrolným
orgánom.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013
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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Prenčov
IČO:  00320943
Prenčov 300, 969 73 Prenčov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Obecný úrad Prenčov 300
Kontaktná osoba: Mgr. Božena Bačíková
Mobil: +421 903525023
Telefón: +421 456726244
Fax: +421 456726243
Email: bozena@post.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.prencov.ocu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.prencov.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Komunitné centrum v obci Prenčov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Stavba je situovaná v areáli kultúrneho domu ako
prístavba k jestvujúcemu kultúrnemu domu v obci Prenčov. Parcelné čísla pozemkov. 786, 788, 836.
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Novostavba komunitného centra v obci Prenčov - prízemný nepodpivničený objekt s valbovou strechou a nevyužitým
podkrovím; obdĺžnikový pôdorys 32,5 x 9,5. Objekt je riešený ako prístavba k jestvujúcemu kultúrnemu domu.Podrobný
opis prác sa nachádza v súťažných podkladoch, je vymedzený výkazom výmer a projektovou dokumentáciou.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45200000-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45000000-7,  45300000-0,  45400000-1,  45100000-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  185 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  15

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Predloženie dokladov podľa
§ 26 ods. 2 a 4 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o VO), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa §
26 ods. 1 zákona o VO. Všetky požadované doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, alebo úradne
osvedčenej kópii. Uchádzač je oprávnený preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia aj
spôsobom uvedeným v § 128 ods. 1 zákona o VO, alebo § 32 ods. 11 zákona o VO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  §27 ods. 1 písm. a)
vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač alebo záujemca, ku dňu vystavenia potvrdenia nie je v
nepovolenom debete.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať potvrdenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky, že uchádzač ku dňu vystavenia potvrdenia nie je v nepovolenom debete a v prípade, že uchádzač má
účty vo viacerých bankách vyžaduje potvrdenie zo všetkých bánk. Uchádzač musí predložiť aj čestné prehlásenie, že
predložil potvrdenia od všetkých bánk, v ktorých má vedené účty.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  § 28 ods. 1 písm a) zoznam
uskutočnených prác za predchádzajúcich päť kalendárnych rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) s uvedením cien,
lehôt uskutočnenia a odberateľov, doplnený potvrdeniami o kvalite zrealizovaných prác (referenčnými listami), spolu s
menom a telefónnym číslom na kontaktnú osobu odberateľa; ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, uchádzač predloží
vyhlásenie o uskutočnených prácach.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Verejný obstarávateľ požaduje dokladovať min. 3 ks potvrdení -
referenčných listov o uskutočnení prác rovnakého alebo podobného charakteru. Hodnota každej zákazky musí byť
minimálne 180 000 €. Verejný obstarávateľ uzná splnenie podmienky účasti aj v prípade predloženia jednej zákazky,
ktorej hodnota musí byť min 540 000 €, alebo dvoch zákaziek s úhrnnou hodnotou min 540 000 €.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  19.12.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  19.12.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  19.12.2013 14:30
Miesto :  Obecný úrad Prenčov 300
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť iba oprávnení
uchádzači, teda tí, ktorí predložili ponuku. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou
mocou na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Regionálny operačný program;  Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately ; kód ROP  2.1b -2012/01 

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
- písomná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať prednostne
elektronicky prostredníctvom e-mailu bozena@post.sk 
- príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť doručenie každej písomnosti - správy a to v písomnej odpovedi.  
- elektronická komunikácia sa bude používať pri poskytovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní, pri oznámení o
vylúčení, pri elektronickej aukcii a pri informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
- elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, pri zmene a doplnení ponúk a pri uplatnení revíznych
postupov; tieto sa musia doručiť osobne, poštou alebo inou doručovacou službou, 
- žiadosť o súťažné podklady sa predkladá elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu: bozena@post.sk 
- v žiadosti musí byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, e-mailová adresa určená na komunikáciu,
tel. kontakt a meno osoby určenej na komunikáciu . 
- verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady iba v elektronickej forme na záujemcom určenú e-mailovú adresu 
- preddavkové faktúry verejný obstarávateľ neumožňuje, čiastkové faktúry v priebehu realizácie diela budú vždy na 20%
z celkovej ceny predmetu obstarávania, lehota splatnosti faktúr je verejným obstarávateľom určená 90 dní, 
- zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v zmysle ktorej je verejnému
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obstarávateľovi poskytnutý nenávratný finančný príspevok
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

28.11.2013
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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
IČO:  00167151
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy- regionálne pracovisko Prešov
Kontaktná osoba: Helena Kardoheľová
Telefón: +421 517731054
Fax: +421 243295487
Email: h.kardohelova@vupop.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.vupop.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.vupop.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

SU - Štátna agentúra/úrad
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rekonštrukcia strechy, výmena okien, oprava fasády- budova VÚPOP Prešov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Budova VÚPOP Prešov, Raymanova 1, 080 01 Prešov
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Projektová dokumentácia rieši opravu prevádzkovej budovy VÚP a OP v Prešove na Raymanovej ul.č.1.  
Oprava budovy pozostáva z týchto stavebných prác:  
Oprava strechy,výmena okien,výmena vstupných dveri ,oprava vnútorných omietok,oprava fasády

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45213150-9 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45261000-4,  45261210-9,  45261300-7,  45261910-6,  45410000-4,  45421100-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  54 120,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
nasledovné podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona  
o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 
§ 26 os. 1 písm. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 

1/5



§ 26 ods. 1 písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace. 
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby vo vzťahu aspoň k jednému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. 
§ 26 ods. 1 písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
§ 26 ods. 1 písm. h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 1. ktorej
spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu
ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom,
ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - čestným vyhlásením. 
§ 26 ods.1 písm. i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia. 
§ 26 ods.1 písm. j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods.3 zák.č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi prvý traja úspešní uchádzači podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie
vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží vo svojej
ponuke nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie: 
Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov -verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzači predložili vyjadrením banky alebo
vyjadreniami bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách), že nie je
v súčasnosti (ku dňu vydania potvrdenia banky) v nepovolenom debete, a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky,
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a jeho bežný účet
nie je v súčasnosti predmetom exekúcie. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej
banky/bánk výpisom z účtu záujemcu v príslušnej banke/bankách. Požadované potvrdenie musí byť nie staršie ako 3
mesiace a musí byť predložené v originály resp.úradne osvedčenej kópii. 
Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. 
Podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil Súvahu a Výkaz ziskov a strát alebo
Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúce tri roky za ktoré sú dostupné v
závislosti od začatia prevádzkovania činnosti. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie súvahy a výkazov ziskov a strát
alebo výkazov o majetku a záväzkoch a výkazov o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúce tri hospodárske roky (2010,
2011 a 2012). Uchádzač predloží požadované doklady overené príslušným správcom dane. Za overenie sa považuje
označenie kolkom alebo iným spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad; za overenie sa nepovažuje
označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod. a to v originály alebo úradne osvedčenej kópii. 
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Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri
hospodárske roky  
(2010 - 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia v súlade s § 31 ods. 3 resp. 4 zák. č..25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27
ods. 1 písm. d) zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona: Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti zadefinoval jednoznačne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom
dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými záujemcami. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú nielen odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu
zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia aj preukázať ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo
plniť požadovaný predmet zákazky. Týmito podmienkami si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej
situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov. Podmienka je primeraná a vychádza z
potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným dodávateľom, s cieľom vyhnúť sa riziku pri plnení si
budúceho zmluvného záväzku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardu: Kladné vyjadrenie banky alebo
pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov (2010 2012) alebo za
obdobie od začiatku podnikateľskej činnosti, ak podniká kratšie ako stanovené obdobie, nebol uchádzač v nepovolenom
debete, je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.), jeho
účet nie je predmetom exekúcie a že klient má dobrú reputáciu. 
Uchádzač preukáže obrat dosiahnutý v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky (2010,
2011 a 2012) za každý rok samostatne minimálne vo výške 150 000,- EUR bez DPH ročne alebo ekvivalent v tejto
hodnote, spolu za požadované obdobie obrat minimálne vo výške 450 000,- Eur bez DPH alebo ekvivalent v tejto
hodnote. Túto podmienku uchádzač preukazuje predložením súvahy a výkazov ziskov a strát alebo výkazov o majetku a
záväzkoch a výkazov o príjmoch a výdavkoch a čestným vyhlásením o dosiahnutom obrate podpísaným štatutárnym
orgánom uchádzača.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods. 1 písm. b)
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti zoznamom stavebných
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ túto podmienku
účasti zadefinoval jednoznačne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými záujemcami. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či
uchádzači disponujú odbornými a technickými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ju
realizovať. 
Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Splnenie
podmienky účasti uchádzač preukáže zoznamom zamestnancov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
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kvalifikácii. 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ túto podmienku
účasti zadefinoval jednoznačne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými záujemcami. Podmienky účasti, ktoré majú splniť jednotliví kľúčoví odborníci sú primerané a ich potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú kľúčovými odborníkmi, ktorí majú verejným
obstarávateľom požadovanú kvalifikáciu a teda sú oprávnení a schopní bezproblémovo plniť požadovaný predmet
zákazky. 
Podľa § 28 ods. 1 písm. i) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní údajmi o priemernom ročnom počte
zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2010,2011 a 2012). Uchádzač splnenie
tejto podmienky preukáže predložením nasledovných dokladov v origináloch alebo ich úradne osvedčených kópiách: 
potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o priemernom počte zamestnancov uchádzača za posledné tri roky
(2010,2011,2012) 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ každú jednu podmienku
účasti podľa § 28 zákona zadefinoval jednoznačne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či záujemcovia disponujú dostatočnými stabilnými kapacitami v oblasti
ľudských zdrojov. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť u odberateľa charakteristiku realizácie stavebných prác, ktoré boli
predmetom zákazky uvedenej v zozname ako aj uspokojivé vykonanie týchto prác, cenu, miesto, lehoty a pravdivosť
zhodnotenia prác podľa obchodných podmienok. V prípade, ak verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač
neuviedol pravdivé údaje a informácie, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a
úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.  
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou obsahujúcou
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti v súlade s § 31 ods. 3 resp. 4 zák. č..25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom a obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Uchádzač predloží podľa § 28
ods. 1 písm. b): zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
doplneným potvrdeniami objednávateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti, ako je predmet zákazky, musí byť doplnený
potvrdeniami odberateľov o ich realizácii ( Referenčné listy ). 
Referenčné listy potvrdené zmluvným partnerom o realizácii, musia obsahovať nasledovné údaje: 
-identifikačné údaje - názov/obchodné meno zmluvného partnera, sídlo/miesto podnikania zmluvného partnera a IČO, 
-kontaktné údaje zmluvného partnera, vrátane telefónnych čísiel, u ktorých je možné overenie predkladaných informácií, 
-predmet zmluvy (názov predmetu zmluvy), 
-zmluvná cena a skutočne uhradená cena za predmet zmluvy s odôvodnením rozdielu cien, 
-zmluvný termín plnenia a skutočný termín plnenia s odôvodnením rozdielu termínu plnenia, 
-zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.Uchádzač preukáže, že za predchádzajúcich päť rokov
(2008 2012, 60 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie žiadostí o účasť v tejto súťaži) v kategórii pozemné
stavby realizoval minimálne 5 stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v
celkovom objeme minimálne 750 000,-EUR bez DPH pričom do úvahy sa budú brať iba zákazky s minimálnou hodnotou
nad 54 000,- EUR bez DPH. 
V zozname s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácie riadiacich zamestnancov, osobitne osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác verejný obstarávateľ požaduje uviesť meno zamestnanca, dosiahnutú úroveň
vzdelania, pracovné zaradenie a dĺžku praxe v činnosti, ktorá je predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
uchádzač uviedol osobu/osoby, ktoré budú priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác ,ktorá musí mať odbornú
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spôsobilosť na výkon činnosti stavby vedúci , t.j. musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti resp. o vykonaní
odbornej skúšky, alebo ekvivalentný doklad a predloží kópiu osvedčenia s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky
odborne spôsobilej osoby. Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
riadenie alebo za plnenie zmluvy - osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vybrané činnosti vo výstavbe podľa
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné
stavby, alebo ekvivalentné doklady. Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ potrebuje mať istotu o tom, že uchádzač
disponuje pracovníkmi s potrebnými oprávneniami v zmysle platných predpisov a tým ručí za kvalitu dodávok a prác a
bezpečnosť na stavenisku pri výkone prác. 
Uchádzač preukáže za roky (2010 2012) počet zamestnancov v jeho evidenčnom stave a z toho počet riadiacich
zamestnancov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  20.12.2013 13:00
Miesto :  Otváranie časti ponúk označených Ostatné sa uskutoční dňa 20.12.2013  
o 13:00 hod. na adrese Regionálne pracovisko VÚPOP Prešov, Raymanova 1,  
080 01Prešov - kancelária vedúceho regionálneho strediska. Otváranie časti ponúk označených "Ostatné" je neverejné . 
Otváranie časti ponúk, označených ako Kritéria vykoná komisia len vo vztahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. na
mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčene. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním
časti ponúk, označených ako Kritéria, bude aspoň pät pracovných dní.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Účasť na otváraní časti ponúk, označených ako Kritéria je umožnená
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčena. 
Uchádzač môže byť zastupený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzicka
osoba), štatutárny organ alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (pravnicka osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby mu oznámili, že majú záujem alebo že zvažujú podanie ponuky aj
vtedy, ak získali tieto súťažné podklady od inej fyzickej alebo právnickej osoby a nie priamo od obstarávateľa.V prípade,
že verejný obstarávateľ nebude disponovať touto informáciou a nebude poznať identifikačné resp. kontaktné údaje na
záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, zmien a iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na
vypracovanie a predloženie kvalifikovanej ponuky do tejto súťaže. V prípade, že sa potencionálny záujemca (uchádzač)
nezaregistruje u verejného obstarávateľa, koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko. Fyzická alebo právnická
osoba, ktorá oznámi svoj hoci aj potencionálny (nezáväzný) záujem podať ponuku si zabezpečí prístup k informáciám,
dokumentácii a podkladom potrebným na prípravu ponuky. Verejný obstarávateľ bude záujemcom zasielať všetky
vysvetlenia a zmeny do zákonne stanovenej lehoty na vysvetľovanie a to písomne prostredníctvom elektronickej pošty
(e- mailom) alebo prostredníctvom poštovej zásielky. 
Záujemci/uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia stavebných prác môžu si termín
obhliadky vopred dohodnúť na kontaktnom mieste uvedenom v tejto výzve. Obhliadka je možná v termíne do
11.12.2013.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
28.11.2013
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Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Užšia súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35960736
Štúrova 147, 949 65 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, Považská Bystrica 01701
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Potecký
Mobil: +421 918544379
Telefón: +421 918544379
Fax: +421 376582941
Email: peter.potecky@mpprofit.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Organizácia riadená verejným právom

I.3)    Hlavná činnosť
Iné (uveďte)
Iné:  Správa a údržba ciest

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
CHEMICKÝ POSYPOVÝ MATERIÁL NSK

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  RSÚC a.s. Nitra,
Stredisko Nitra, (prevádzka Nitra, Vráble, Zlaté Moravce) RSÚC a.s. Nitra, Stredisko Nové Zámky (prevádzka Nové
Zámky, Šurany, Gbelce, Štúrovo Šaľa), RSÚC a.s. Nitra, Stredisko Komárno (prevádzka Komárno, Hurbanovo,
Zemianska Olča), SÚC NSK, RSÚC a.s. Nitra ,Levice (prevádzka Levice, Šahy, Želiezovce), RSÚC a.s.Nitra, Stredisko
Topoľčany
Kód NUTS
SK023

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávka priemyselnej soli obohatenej o protispekaciu prísadu s rozmrazujúcim účinkom do -6°C na báze chloridu 
sodného, priemyselnej soli obohatenej o protispekaciu prísadu s rozmrazujúcim účinkom do -15°C na báze chloridu 
vápenatého a soli do soľanky na miesta určenia pre potreby verejného obstarávateľa na zimnú údržbu ciest.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 14500000-6 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Jedna hodnota
Hodnota:  2 383 310,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
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Užšia súťaž
IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia:  Áno

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

RSUCNSK CHPM
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 

Áno
Vyplňte:  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 128-219834
z:  04.07.2013

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
 
Časť: 1
Názov:  1. Stredisko Nitra 
Kúpna zmluva

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
21.10.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
EUROMAR, spol s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36216054
Zimná 57, 052 01 Spišská Nová Ves , 05201 Spišská Nová Ves
Slovensko
Telefón: +421 905554579
Email: euromar@euromar.sk

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  2 500 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  604 200,0000 EUR
Bez DPH

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie
 
Časť: 2
Názov:  2. Stredisko Nové Zámky 
Kúpna zmluva

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
21.10.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
N-POWER, s.r.o. 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36 057 436 
Pod Vinicami 19 , 81102 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 911367626
Email: bbystrica@npower.sk

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  2 500 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota

2/4



Hodnota:  500 990,0000 EUR
Bez DPH

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie
 
Časť: 3
Názov:  3. Stredisko Komárno 
Kúpna zmluva

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
05.11.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
KADAS s.r.o. 
Vnútroštátne identifikačné číslo:   44 751 958 
Pod zámkom 17 Slovenská Ľupča 976 13  , 97613 Slovenská Ľupča
Slovensko
Telefón: +421 915846048
Email: kaduch@slovanet.sk

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  2 500 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  353 700,0000 EUR
Bez DPH

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie
 
Časť: 4
Názov:  4. Stredisko Levice 
5. Stredisko Topoľčany 
Kúpna zmluva

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
21.10.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
LAPERR spol. s r.o. 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31 572 316 
Podtatranského 8 Liptovský Mikuláš 031 01  , 03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Telefón: +421 903574439
Email: laperr@stonline.sk

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  2 500 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  924 420,0000 EUR
Bez DPH

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Neuplatňuje sa
VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
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VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)    Podanie odvolania
VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.11.2013
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Medveďová
Telefón: +421 259562478
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    Hlavná činnosť
Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Áno
Príloha A.I) ADRESY INÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, V MENE KTORÉHO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NAKUPUJE
Zadajte, koľkokrát sa použije príloha A:  11
 
Časť: 1
 
Úradný názov:  Slovenská inšpekcia životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156906
Poštová adresa:  Karloveská 2
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  842 22
Štát:  Slovensko
 
Časť: 2
 
Úradný názov:  Slovenská agentúra životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00626031
Poštová adresa:  Tajovského 28
Mesto/Obec:  Banská Bystrica
PSČ:  975 90
Štát:  Slovensko
 
Časť: 3
 
Úradný názov:  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31753604
Poštová adresa:  Mlynská dolina 1
Mesto/Obec:  Bratislava 11
PSČ:  817 04
Štát:  Slovensko
 
Časť: 4
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Úradný názov:  Výskumný ústav vodného hospodárstva
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00 156 850
Poštová adresa:  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  812 49
Štát:  Slovensko
 
Časť: 5
 
Úradný názov:  Slovenský hydrometeorologický ústav
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156884
Poštová adresa:  Jeséniova 17
Mesto/Obec:  Bratislava 37
PSČ:  833 15
Štát:  Slovensko
 
Časť: 6
 
Úradný názov:  Zoologická záhrada
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00358011
Poštová adresa:  Zámok a okolie 6,
Mesto/Obec:  Bojnice
PSČ:  972 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 7
 
Úradný názov:  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  17058520
Poštová adresa:  Tajovského 28B
Mesto/Obec:  Banská Bystrica
PSČ:  974 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 8
 
Úradný názov:  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36145114
Poštová adresa:  Školská 4
Mesto/Obec:  Liptovský Mikuláš
PSČ:  031 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 9
 
Úradný názov:  Slovenské banské múzeum
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35998652
Poštová adresa:  Kammerhofská 2
Mesto/Obec:  Banská Štiavnica
PSČ:  969 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 10
 
Úradný názov:  ENVIRONMENTÁLNY FOND
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30796491
Poštová adresa:  Bukureštská 4
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  813 26
Štát:  Slovensko
 
Časť: 11
 
Úradný názov:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
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Vnútroštátne identifikačné číslo:  36 022 047
Poštová adresa:  Radničné námestie 8
Mesto/Obec:  Banská Štiavnica
PSČ:  969 55
Štát:  Slovensko

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Informačno-komunikačné technológie (IKT)

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Miestami dodania
predmetu zákazky sú prevádzky verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov, ktoré sú uvedené v
Prílohe č. 1 súťažných podkladov a v prílohe A.I tohto oznámenia.
Kód NUTS
SK0

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zadávania zákazky je dodávka výpočtovej techniky a poskytnutie služieb v oblasti podpory nasadenia
infraštruktúry pre verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30213000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30213300-8,  30213100-6,  30213200-7,  30214000-2,  30216110-0,  30231300-0,  30232100-5,
30232110-8,  30232130-4,  30233100-2,  30234600-4,  48820000-2,  38652100-1,  30236000-2,  51610000-1,
50320000-4,  48730000-4,  48211000-0,  48219000-6,  48710000-8,  72250000-2,  72253200-5,  72265000-0,
72511000-0 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Jedna hodnota
Hodnota:  14 695 000,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Áno
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
MŽP/NL - 5/2013

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 
Áno
Vyplňte:  Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 117-199318
z:  19.06.2013
Vyplňte:  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 126-215503
z:  02.07.2013

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  RÁMCOVÁ DOHODA č. 149/2013/1.9

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
26.11.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
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ZÁKAZKY 
Tempest, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31 326 650
Galvaniho 17/B , 82104 Bratislava 2
Slovensko
Telefón: +421 250267111

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  16 486 753,5900 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  14 695 000,0000 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte
Počet mesiacov
Hodnota:  48

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  - Operačný program Životné prostredie, 
- Operačný program Informatizácia spoločnosti, 
- Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 2013, 
- Operačný program Juhovýchodná Európa, 
- Program LIFE + NATURE.

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Mená členov komisie na vyhodnotenie ponúk: Ing. Jozef Korl, Ing. Ondrej Kliment, Marián Vaňo, Ľubomír Cinger, Ing.
Róbert Janík, Ing. Vratislav Tkáč, Ing. Viera Medveďová

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Orgán zodpovedný za mediáciu
Ministerstvo životného prostredia SR
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42181810
Nám. Ľ. Štúra 1 , 812 35 Bratislava
Slovensko

VI.3.2)    Podanie odvolania
VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.11.2013
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19201 - VST
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Príloha č. 7 - OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) podľa

Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Banská Štiavnica
IČO:  00320501
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Radničné námestie 1, Banská Štiavnica
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Telefón: +421 456911104
Fax: +421 456911207
Email: msu@banskastiavnica.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.banskastiavnica.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.banskastiavnica.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Digitalizácia kina Akademik v Banskej Štiavnici.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov:  Kino Akademik, Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK032

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom postupu zadávania zákazky je dodávka a montáž technológie digitálneho kina podľa štandardu DCI (Digital
Cinema Initiatives) , nahradenie starej premietacej technológie a vybavenia kina, vrátane kompletnej kabeláže, dopravy,
funkčných skúšok, uvedenie do prevádzky a zaškolenia obsluhy v prevádzkových priestoroch kinosály kina Akademik.
Súčasťou zákazky sú taktiež súvisiace úpravy kabíny, vzduchotechniky, elektrotechniky vrátane záručného, pozáručného
a havarijného servisu.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38652000-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32321000-9,  45314300-4 

II.2.    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1.    Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota:  87 870,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

ODDIEL IV. POSTUP
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IV.1.    Druh postupu
IV.1.1.    Druh postupu

Verejná súťaž
IV.2.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2.    Využila sa elektronická aukcia
Áno

IV.3.    Administratívne informácie
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

PLZ-DTK-2013
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávateľa
Číslo oznámenia vo VVO: 11124-MST, číslo VVO 128/2013 z 02.07.2013
Iné predchádzajúce uverejnenia:  Nie

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
Názov:  Kúpna zmluva.

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
17.11.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
1

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Kinoservis, s.r.o.
IČO:  28299949
Filmová 174 , 76001 Zlín
Česká republika
Telefón: +420 604425664
Email: tomas.sokol@kinoservis.eu
Internetová adresa (URL):  http://www.kinoservis.eu

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  73 229,6700 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota:  87 870,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte
Počet mesiacov
Hodnota:  3

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ zriadil komisiu na vyhodnotenie ponúk - časť Ostatné a na vyhodnotenie ponúk - časť Kritériá v
nasledovnom zložení: Ing. Rastislav Marko - predseda komisie, RNDr. Viktória Michalská - člen komisie, Mgr. Ing.
Drahoslav Lörinc - člen komisie.

VI.3.    Dátum odoslania tohto oznámenia
27.11.2013
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19202 - VST
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Príloha č. 7 - OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) podľa

Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
IČO:  42054575
M.Rázusa 104, 010 01 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01  Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Fábry - generálny riaditeľ, p. Monika Mravcová
Telefón: +421 415643779
Fax: +421 415640034
Email: sklad.sczskca@vuczilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sczsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.sczsk.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa

Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Správa ciest

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Nákup britov na snehové radlice pre Správu ciest ŽSK

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov:  Závody Správy cies ŽSK: 
1. Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie. 
2. Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce. 
3. Správa ciest ŽSK, Závod Liptov. 
4. Správa ciest ŽSK, Závod Orava. 
5. Správa ciest ŽSK, Závod Turiec.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK031

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nákup britov na snehové radlice, ktoré používajú jednotlivé zložky/závody Správy ciest ŽSK: 
1. brity z ťažkooternej ocele, 
2. brity z oteruvzdornej oceľovej liatiny, 
3. brity z gumy. 
Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na jednotlivé zložky/závody Správy ciest ŽSK.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34913000-0 

II.2.    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1.    Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota:  186 478,0000 EUR
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Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu

IV.1.1.    Druh postupu
Verejná súťaž

IV.2.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2.    Využila sa elektronická aukcia

Áno
IV.3.    Administratívne informácie

IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
133/2013/SCŽSK

IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávateľa
Číslo oznámenia vo VVO: 9202-MST, číslo VVO 115/2013 z 14.06.2013
Iné predchádzajúce uverejnenia:  Nie

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
 
Časť: 1
Názov:  Nákup britov na snehové radlice z ťažkooternej ocele

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
14.11.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
2

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
RG KOVO s.r.o.
IČO:  46645314
Hodruša - Hámre 1175 , 96661 Hodruša-Hámre
Slovensko
Telefón: +421 903648964
Email: start.gajdosik@gmail.com

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  134 720,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota:  154 758,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie
 
Časť: 2
Názov:  Nákup britov na snehové radlice z oteruvzdornej oceľovej liatiny

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
14.11.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
2

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
KOBIT - SK, s.r.o.
IČO:  31641440
M.R.Štefánika 2970/48 , 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Telefón: +421 435506221
Email: kobit@kobit.sk

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  19 800,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
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Hodnota:  16 680,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie
 
Časť: 3
Názov:  Nákup britov na snehové radlice z gumy.

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
14.11.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
2

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
KOBIT - SK, s.r.o.
IČO:  31641440
M.R.Štefánika 2970/48 , 02601 Dolný Kubín
Slovensko
Telefón: +421 435506221
Email: kobit@kobit.sk

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  10 860,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota:  15 040,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie

Ing. Lukáš Ďuriš - predseda komisie, Ing. Pavol Habovštiak - člen komisie, p. Monika Mravcová - člen komisie
VI.3.    Dátum odoslania tohto oznámenia

27.11.2013
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19198 - VST
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00151866
Pribinova 2 , 812 72 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alena Polakovičová
Telefón: +421 250944184
Fax: +421 250944008
Email: alena.polakovicova@minv.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Verejný poriadok a bezpečnosť

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Áno
Príloha A.I) ADRESY INÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, V MENE KTORÉHO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NAKUPUJE
Zadajte, koľkokrát sa použije príloha A:  1
 
Úradný názov:  Uvedené v Prílohe č.2 Rámcovej dohody
Vnútroštátne identifikačné číslo:  Neuvedené
Poštová adresa:  Uvedené v Prílohe č.2 Rámcovej dohody
Mesto/Obec:  Uvedené v Prílohe č.2 Rámcovej dohody
PSČ:  000 00
Štát:  Slovensko

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Poštové frankovacie stroje

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Slovenská republika
Kód NUTS
SK0

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka poštových farankovacích strojov v predpokladanom množstve 250 ks, vrátane 
súvisiacich služieb (doprava v rámci SR), z toho: 
-frankovací stroj diaľkovo kreditovaný malý objem s rýchlosťou spracovania zásielok min. 65 obálok/min. s integrovanou
váhou v predpokladanom množstve 120 ks, 
-frankovací stroj diaľkovo kreditovaný stredný objem s rýchlosťou spracovania zásielok min. 95 obálok/min. s 
integrovanou váhou v predpokladanom množstve 120 ks, 
-frankovací stroj diaľkovo kreditovaný veľký objem s rýchlosťou spracovania zásielok min. 185 obálok/min. s 
integrovanou váhou v predpokladanom množstve 10 ks. 
Miesta dodania predmetu zákazky sú rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky a sú uvedené v prílohe
rámcovej dohody.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
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Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30131400-0 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Jedna hodnota
Hodnota:  151 600,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Áno
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
OVO2-2013/000516

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 
Áno
Vyplňte:  Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 139-240941
z:  19.07.2013
Vyplňte:  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 155-270099
z:  10.08.2013

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  Rámcová dohoda č. OVO2-2013/000516-15

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
18.11.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31611630
Dolné Rudiny 1 , 01001 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 0417635302

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  870 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  151 600,0000 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte
Počet mesiacov
Hodnota:  48

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Ing. Daša Paláková, Mgr. Vojtech Kišš, Ing. Juraj Bolech, npor. Bc. Magdaléna Šebianová, Ing. Alena Polakovičová
VI.3)    ODVOLACIE KONANIE

VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
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Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)    Podanie odvolania
VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.11.2013
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19199 - VST
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

IPROVIN Slovakia
Vnútroštátne identifikačné číslo:  37866486
Rúbaň 23, 941 36 Rúbaň
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD.
Mobil: +421 917123609
Telefón: +421 917123609
Fax: +421 356407741
Email: Kakalikova.l@szm.com
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  § 7 zákona o verejnom obstarávaní

I.3)    Hlavná činnosť
Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Prostriedky na ochranu vinica HU - SK

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  941 36 Rúbaň 23
Kód NUTS
SK023

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
prostriedky na ochranu viniča

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 24000000-4 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Rozpätie hodnôt
Hodnota/Najnižšia ponuka:  211 469,5000 a najvyššia ponuka, ktoré sa zohľadňovali :   224 307,2800 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
1. cena za dodanie tovaru minimálna - 400
2. cena za dodanie tovaru maximálna - 400
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3. zmluvná pokuta za nedodanie tovaru v termíne - 200
IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Nie
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
119/2012

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 
Nie

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  bioTomal, s.r.o.

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
23.04.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
bioTomal, s.r.o. 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  44 530 013 
Rúbaň 176  , 94136 Mesto/obec: Rúbaň 
Slovensko
Telefón: +421 356407740

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  211 470,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Rozpätie ponúk (ktoré by sa brali do úvahy)
Hodnota/Najnižšia ponuka:  211 469,5000 a najvyššia ponuka, ktoré sa zohľadňovali :   224 307,2800 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte
Počet rokov
Hodnota:  2

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  ISTERVIN -Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí
v blízkosti Dunaja zavedením ekologického 
pestovania viniča

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ivan Kakalík 
Pavol Klokner 
Jindřich Markus 
Marek Vandák 
Marta Žilinská

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)    Podanie odvolania
VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.11.2013
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19203 - VSS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 27

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Úrad vlády Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00151513
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Úrad vlády Slovenskej republiky
Kontaktná osoba: Ing.Mária Šimková 
Mobil: +421 905663730
Telefón: +421 257295765
Fax: +421 252497492
Email: maria.simkova@vlada.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Prekladateľské a tlmočníce služby pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategórie služieb sú uvedené v prílohe C1:  27
V prípade zmluvy na poskytovanie služieb v kategóriách 17 až 27 (pozri prílohu C1) súhlasíte s uverejnením tohto
oznámenia?:  Áno
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Slovenská republika,
Bratislava a iné miesta podľa požiadviek verejného obstarávateľa.
Kód NUTS
SK0

II.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie prekladateľskej činnosti, t.j. zabezpečenie reprodukcie informácií z
východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej forme na základe využitia jazykových schopností a ďalších
špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok. Verejný
obstarávateľ požaduje zabezpečiť preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a zo slovenského jazyka do
cudzieho jazyka u nasledovných cudzích jazykov: český jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk,
maďarský jazyk, poľský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk, ukrajinský jazyk, bulharský jazyk, rumunský
jazyk. V prípade potreby verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť prekladateľské služby a tlmočenie aj do iných
jazykov. Podľa aktuálne požiadavky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť obdobné služby aj zo zvukových a
zvukovoobrazových záznamov a recenzie prekladu odborníkom v odbore prekladového textu v cieľovom jazyku. Písomná
forma prekladu je tvorená stranami prekladu podľa platných dokumentov - jedna noromovaná strana prekladu je
písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý riadok so 60 znakmi v riadku vrátane
medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu (ďalej len "Jedna strana prekladu"). Štandardným požadovaným
výkonom je 10 (desať) strán prekladu na jeden deň. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť prekladateľské služby v
súlade s STN EN 15038:2006 alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre
zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
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podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ písomne požiada zabezpečiť preklad v termínoch plnenia pre preklad
podľa týchto súťažných podkladov na základe objednávky. 
Predmetom zákazky je aj odplatné poskytovanie tlmočníckych služieb podľa jeho požiadaviek verejného obstarávateľa,
podkladov a objednávok tlmočnícku činnosť, t.j. zabezpečenie reprodukcie hovorenej informácie z východiskového
jazyka do cieľového jazyka ústnou formou na základe využitia jazykových schopností a ďalších špecifických schopností,
zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok jedným smerom alebo oboma
smermi medzi 
a) slovenským jazykom a anglickým jazykom, b) slovenským jazykom a francúzskym jazykom, c) slovenským jazykom a
nemeckým jazykom, d) slovenským jazykom a maďarským jazykom, e) slovenským jazykom a poľským jazykom, f)
slovenským jazykom a španielskym jazykom, g) slovenským jazykom a talianskym jazykom, h) slovenským jazykom a
ruským jazykom, 
i) slovenským jazykom a bulharským jazykom, 
j) slovenským jazykom a rumunským jazykom, 
k) slovenským jazykom a ukrajinským jazykom, 
l) slovenským jazykom a iným cudzím jazykom podľa požiadavky, m) medzi dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je
slovenský jazyk. Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie najmä týchto druhov tlmočenia: a) konzekutívne, b)
simultatívne: kabínkové, šušotáž. Predmetom zákazky je aj odplatné poskytovanie služieb súvisiacich s prekladateľskou
činnosťou a tlmočením vrátane spracovania textov, korektúry a s tým súvisiacich služieb podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa. Množstvo alebo hodnota poskytovaných služieb sa predpokladá v priebehu 48 mesiacov nasledovne - cc
8 000 strán prekladateľských služieb, t.j. ročne 2 000 strán prekladov z a do cudzieho jazyka a cc 7 000 hodín tmočenia,
t.j.1 750 hod. ročne tlmočenia z a do slovenského jazyka. Verejný obstarávateľ bude zadávať objednávky počas trvania
rámcovej dohody podľa aktuálnych potrieb a finančných možností. Podrobnejšie bude uvedené v časti B1 Súťažných
podkladov Opis predmetu zákazky.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79530000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79540000-1,  79552000-8 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Jedna hodnota
Hodnota:  400 000,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
1. Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za 1 normovanú stranu prekladu zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka a
naopak - 25
2. Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za 1 hodinu tlmočenia zo slovenského jazyka do cuczieho jazyka a naopak - 26
3. Kvalita gramatickej úrovne písomného prekladu odborného textu do štyroch určených jazykov - 2
4. Kvalita zachovania štylistickej úrovne písomného prekladu do štyroch určených jazykov - 20
5. Kvalita dodržania pôvodného obsahu textu v cieľovom preklade - 20
6. Výber správnych výrazov pre odborný text - 7

IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia:  Áno

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

3404/2012
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 

Áno
Vyplňte:  Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 031-048887
z:  13.02.2013
Vyplňte:  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 035-055540
z:  19.02.2013

2/4



ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  Entrans s.r.o.

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
22.11.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  4

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
Entrans, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35868180
Šafárikovo námestie 2 , 81102 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 903202306
Email: peter.bajcik@gmail.som

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  400 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  400 000,0000 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte
Počet mesiacov
Hodnota:  48

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Predmet zákaky bude financovaný z prostriedkov štátneho
rozpočtu, štrukturálnych fondov Euróopskej únie, iných fondodv a programov EU, programov z Nórskeho finančného
mechanizmu, programy Švajčiarskeho finančného mechanizmu a iné projekty financované zo štrukturálnych fondov
EU.Presný názov programu známeho v čase vyhladovania verejného obstarávania Operačný program pre Informatizáciu
spoločnosti. Presný názov ďalšieho programu v čase ukončenia verejného obstarávania -Operačný program Technická
pomoc.

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Mená a priezviská členov komisie : Viera Teťáková, Kajetána Nováková, Beatrice Hudáková, Melanie Radoja, Ludovic
Rusch, Mathias Foldeak, Marina Zvereva, Mária Šimková. 
Zmluva bola podpísaná 13.11.2013, zverejnená 21.11.2013, účinná od 22.11.2013.

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad vlády Slovenskej repbuliky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00151513
Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 220925765
Email: maria.simkova@vlada.gov.sk

VI.3.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania :  V lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
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19204 - VSS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Príloha č. 7 - OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) podľa

Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 8

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Ústav informatiky SAV
IČO:  17055555
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 07 Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Dobrucký
Telefón: +421 259411289
Fax: +421 254771004
Email: dobrucky.ui@savba.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ui.sav.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa

Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  Organizacia riadena verejnym pravom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)
Iný (špecifikujte):  Organizacia riadena verejnym pravom Zatriedenie subjektu podla zakona § 6 ods. 1 pism. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Zmluvný výskum - Analýza vplyvu dlhodobých urbanistických zmien v BSK na vodný režim, ITMS 26240220082

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
8
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Ustav informatiky SAV, Dubravska cesta 9, 845 07 Bratislava
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK010

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Centrum vyskumu rizik zasobovania vodou velkeho mesta - Zmluvny vyskum - Analyza vplyvu dlhodobych urbanistickych
zmien v BSK na vodny rezim. OP Vyskum a vyvoj. Prioritna. os 4 - Podpora vyskumu a vyvoja v BK, Opatrenie 4.2
Prenos poznatkov a technologii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji. ITMS kod projektu ITMS
26240220082

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 73000000-2 

II.2.    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1.    Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota:  48 800,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

ODDIEL IV. POSTUP

1/2



IV.1.    Druh postupu
IV.1.1.    Druh postupu

Verejná súťaž
IV.2.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2.    Využila sa elektronická aukcia
Áno

IV.3.    Administratívne informácie
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávateľa
Číslo oznámenia vo VVO: 3566-MSS, číslo VVO 46/2013 z 06.03.2013
Iné predchádzajúce uverejnenia:  Nie

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
Názov:  ZMLUVA NA ZABEZPEČENIE DODÁVOK SLUŽIEB

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
25.11.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
2

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
ITKON spol. s r.o.
IČO:  36800295
Dohnányho 2 , 91700 Trnava
Slovensko
Telefón: +421 948882678
Email: eva.dubravikova@itkon.sk
Internetová adresa (URL):  http://www.itkon.sk

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  48 800,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota:  48 800,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ

Áno
Ak áno, uveďte
OP Vyskum a vyvoj. Prioritna. os 4 - Podpora vyskumu a vyvoja v BK, Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technologii
ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe v Bratislavskom kraji. ITMS kod projektu ITMS 26240220082

VI.2.    Ďalšie informácie
Tomáš Hulík - predseda komisie,Ing. Jozef Kováč - člen komisie,Ing.Ondrej Habala - člen komisie

VI.3.    Dátum odoslania tohto oznámenia
27.11.2013
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19206 - VBP
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Príloha č. 7 - OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) podľa

Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Rokovacie konanie bez zverejnenia

Druh zákazky: Stavebné práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO:  35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Mária Domianová
Telefón: +421 258311121
Fax: +421 258311701
Email: maria.domianova@ndsas.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ndsas.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa

Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
R1 Lehota - most ev.č. 51-114a - bezdilatačný styk

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  R1 Lehota - most ev. č. 51-114a
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK02

II.1.4.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Obnova bezdilatačných stykov pravého mosta nad každým pilierom stavby R1 Lehota - most ev. č. 51-114a.

II.1.5.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 

II.2.    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1.    Celková konečná hodnota zmluvy (zmlúv)

Hodnota:  188 952,2100 EUR
Bez DPH

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu

IV.1.1.    Druh postupu
Rokovacie konanie bez zverejnenia
Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez zverejnenia: (vyplňte prílohu D):  § 58 písm. i) bod 1

IV.2.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

1/2



IV.2.2.    Využila sa elektronická aukcia
Nie

IV.3.    Administratívne informácie
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

30300/10301/24062013
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Nie
Iné predchádzajúce uverejnenia:  Nie

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
Názov:  R1 Lehota - most ev.č. 51-114a - bezdilatačný styk

V.1.    Dátum uzatvorenia zmluvy
31.07.2013

V.2.    Počet predložených ponúk
1

V.3.    Názov a adresa dodávateľa, s ktorým sa uzatvorila zmluva
Chemkostav, a.s.
IČO:  36 191 892 
K. Kuzmanyho 1259/22 , 07101 Michalovce
Slovensko
Telefón: +421 566880811

V.4.    Informácie o hodnote zmluvy
Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  200 000,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky
Hodnota:  188 952,2100 EUR
Bez DPH

V.5.    Jestvuje predpoklad subdodávok v rámci zmluvy
Áno
Nie je známe

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie

Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuku: Mária Domianová, Slávka Luteránová, Ing. Antónia
Minárová, Ing. Lýdia Valentová, Mgr. Ivana Žovincová. 
Oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia: publikované 25.06.2013 pod číslom 140 - 2013 - IBP.

VI.3.    Dátum odoslania tohto oznámenia
27.11.2013
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19188 - POT
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
 Formulár: Príloha č. 1   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36022047
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Stengl Consulting, s.r.o., Sumbalova 1/A, 841 04  Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
Telefón: +421 232604833
Fax: +421 456921571
Email: vladimir.kocur@stengl.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.svp.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Stengl Consulting, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35785616
Sumbalova 1/A , 841 04 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Stengl Consulting, s.r.o., Sumbalova 1/A, 841 04  Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
Telefón: +421 232604833
Email: vladimir.kocur@stengl.sk

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI 
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
Výber druhu predmetov tejto zákazky:  ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Laboratórne prístroje pre analýzu vody

II.2)    DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice
NUTS kód:SK

II.3)    INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom zákazky je dodanie laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia pre analýzu vody. Súčasťou dodania
je aj dovoz na miesta určenia a poučenie a zaškolenie obsluhy.
Hodnota:  1 180 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 33100000-1,  38300000-8,  38400000-9,  38500000-0,  38900000-4,  39700000-9,  42100000-0,
42300000-9,  42900000-5 
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II.6)    PLÁNOVANÝ DÁTUM ZAČATIA POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
11.12.2013

II.7)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Operačný program Životné prostredie

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE (ak je to uplatniteľné) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo po doprecizovaní predmetu zákazky v aktuálnom prípade upresniť alebo 
doplniť ako opis predmetu zákazky, tak aj CPV a predpokladanú hodnotu zákazky.

VI.3)    INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI 
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL):  http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL):  http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL):  http://www.employment.gov.sk

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19190 - POS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
 Formulár: Príloha č. 1   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35946024
Tomášikova 22, 821 02 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Kabátová 
Telefón: +421 335315671
Fax: +421 248262910
Email: kabatova.andrea@javys.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI 
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  Obchodná spoločnosť, § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z.

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet:  Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom. 

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
Výber druhu predmetov tejto zákazky:  ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Oprava a údržba zariadení SKR a EPS

II.2)    DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Služby
Kategória služieb č.:  7
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Technologické a netechnologické objekty JAVYS, a.s. JZ A1,
JZ TSÚ RAO, JZ MSVP, JZ FS KRAO,  
JZ RÚ RAO a VVBK, JZ V1, v lokalitách Jaslovské Bohunice (NUTS kód SKO21), Bratislava (NUTS kód SKO1),  
Trnava (NUTS kód SKO21), Mochovce (NUTS kód SKO23)
NUTS kód:SK0

II.3)    INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom zákazky bude preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s
dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly a
riadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS SPRECHER-SPRECON, Landis&Gyr,
Honeywell, operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich
systémov pre OST RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA a ostatných zariadení, zariadení EPS, ktorých potreba vznikne
verejnému obstarávateľovi počas platnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po
častiach na základe skutočnej potreby verejného obstarávateľa /objednávateľa a na základe vystavených Pracovných
príkazov. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  1 580 212,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  2

II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50324100-3 
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Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50410000-2,  50532000-3,  50413200-5 

II.7)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno

PRÍLOHA B
INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Oprava a údržba zariadení SKR

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky bude preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s
dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky (MaRT) a systémov kontroly a
riadenia (SKR) RS SIMATIC S5, S7, SAIA PCD2 a PCD4, RS Siemens-LOGO, RS SPRECHER-SPRECON, Landis&Gyr,
Honeywell, operátorských a serverových staníc, kamerových systémov, seizmických systémov GeoSIG, riadiacich
systémov pre OST RWP, RWM, PXC, RPU, softerm, ZPA a ostatných zariadení, ktorých potreba vznikne verejnému
obstarávateľovi počas platnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na
základe skutočnej potreby verejného obstarávateľa /objednávateľa a na základe vystavených Pracovných
príkazov.Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50324100-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50410000-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
V rozsahu podľa bodu 1) pre časť 1. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  970 702,0000 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Oprava a údržba zariadení EPS

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky bude preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s
dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení EPS, ktorých potreba vznikne verejnému obstarávateľovi počas
platnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby
verejného obstarávateľa /objednávateľa a na základe vystavených Pracovných príkazov.Ďalšie informácie budú uvedené
v súťažných podkladoch.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50324100-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50532000-3,  50413200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
V rozsahu podľa bodu 1) pre časť 2. Podrobne bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  609 510,0000 EUR

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE (ak je to uplatniteľné) 

1. Súťaž sa bude realizovať ako elektronická cez systém EVO (www.evo.gov.sk). 2. Predbežné oznámenie je  
len všeobecnou informáciou o zámere obstarávať. 3. Proces zadávania zákazky sa začne až oznámením o  
vyhlásení verejného obstarávania. 4. O ďalšie informácie a súťažné podklady sa nežiada osobitnou žiadosťou. 5. Ďalšie
informácie a súťažné podklady budú k dispozícii v systéme EVO pre každého zaregistrovaného záujemcu po jeho
schválení a to až po zverejnení predmetného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

VI.3)    INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI 
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy (URL):  http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL):  http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL):  http://www.employment.gov.sk

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19189 - POS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
 Formulár: Príloha č. 1   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
Kontaktná osoba: Bc. Alena Suchá
Telefón: +421 258311123
Fax: +421 258311701
Email: alena.sucha@ndsas.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.ndsas.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI 
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet:  príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
Výber druhu predmetov tejto zákazky:  ODDIEL II.B PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz.

II.2)    DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB 
Služby
Kategória služieb č.:  12
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09
Bratislava
NUTS kód:SK01

II.3)    INFORMÁCIE O RÁMCOVEJ DOHODE
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS POVAHY A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu:
Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz.
Hodnota:  1 700 000,0000 EUR
Časti:
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.5)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71311220-9 

II.7)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.3)    INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI 

Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
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Daňové právne predpisy (URL):  http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy ochrany životného prostredia (URL):  http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky (URL):  http://www.employment.gov.sk

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19193 - MST
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Alena Nagyová
Telefón: +421 258311125
Fax: +421 258311701
Email: alena.nagyova@ndsas.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://www.ndsas.sk/obstarávanie/verejnéobstarávanie/prevádzkovýúsek/názovzákazky
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Dodávka, montáž, technický servis a opravy meteozariadení

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Miestom dodania
predmetu zákazky sú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Bližšie
špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky, v časti B. 3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
súťažných podkladov.
Kód NUTS:SK0

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody:  v mesiacoch
Hodnota:  48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota:  3 100 000,0000 EUR

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
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Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom.
Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a
rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich
mimozáručné opravy a technický servis. Zariadenia budú inštalované na diaľniciach, rýchlostné cestách a cestách vo
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..Zákazka je rozdelená na 3 (tri) časti: 1. časť Meteozariadenia typu "A",
2. časť Meteozariadenia typu "B", 3. časť Meteozariadenia typu "C". Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti
predmetu zákazky alebo len na niektoré časti podľa svojich možností a schopností. Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis
predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34996000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31640000-4,  50300000-8 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  3
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom.
Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a
rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich
mimozáručné opravy a technický servis. Zariadenia budú inštalované na diaľniciach, rýchlostné cestách a cestách vo
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..Zákazka je rozdelená na 3 (tri) časti: 1. časť Meteozariadenia typu "A",
2. časť Meteozariadenia typu "B", 3. časť Meteozariadenia typu "C". Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti
predmetu zákazky alebo len na niektoré časti podľa svojich možností a schopností. Množstvo predmetu zákazky bude
špecifikované v písomných objednávkach kupujúceho, ktoré budú súčasťou Rámcovej dohody. Bližšie špecifikované v
časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  3 100 000,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
1. časť Meteozariadenia typu "A"

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom.
Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a
rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich
mimozáručné opravy a technický servis. Zariadenia budú inštalované na diaľniciach, rýchlostné cestách a cestách vo
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34996000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31640000-4,  50300000-8 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Množstvo predmetu zákazky bude špecifikované v písomných objednávkach kupujúceho, ktoré budú súčasťou Rámcovej
dohody. Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hodnota:  1 200 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
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Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48
 
Časť: 2
NÁZOV
2. časť Meteozariadenia typu "B"

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom.
Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a
rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich
mimozáručné opravy a technický servis. Zariadenia budú inštalované na diaľniciach, rýchlostné cestách a cestách vo
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s..Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34996000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31640000-4,  50300000-8 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Množstvo predmetu zákazky bude špecifikované v písomných objednávkach kupujúceho, ktoré budú súčasťou Rámcovej
dohody. Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hodnota:  1 700 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48
 
Časť: 3
NÁZOV
3. časť Meteozariadenia typu "C"

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, spojené s umiestnením a montážou tovaru, opravami a technickým servisom.
Jedná sa o dodávku a montáž nových meteozariadení do už existujúceho systému meteostaníc a jeho doplnenie a
rozšírenie o ďalšie meteostanice a komponenty na meranie a vyhodnocovanie meteorologických parametrov, ďalej ich
mimozáručné opravy a technický servis. Zariadenia budú inštalované na diaľniciach, rýchlostné cestách a cestách vo
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 34996000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 31640000-4,  50300000-8 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
 Množstvo predmetu zákazky bude špecifikované v písomných objednávkach kupujúceho, ktoré budú súčasťou
Rámcovej dohody. Bližšie špecifikované v časti B. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hodnota:  200 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Verejný obstarávatel vyžaduje zabezpečenie viazanosti ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške pre
jednotlivé časti nasledovne: 1. časť 35.500,00 €, 2. časť 50.500,00 €, 3. časť 5.500,00 €. Uchádzač, ktorý predkladá
ponuku na všetky tri časti predmetu zákazky je povinný zložiť zábezpeku vo výške súčtu jednotlivých častí zábezpek t.j.
91.500,00 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v bode 15 časti A.1 Pokyny pre 
uchádzačov súťažných podkladov.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
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Nevyžaduje sa.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 

Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie
III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;  
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním;  
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;  
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
1.6 je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku;  
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať;  
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a.spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b.právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
1.9nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmuvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; 
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného,
na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:  
1.11podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;  
1.12podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;  
1.13podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;  
1.14podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; 
1.15podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku; 
1.16podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením. 
1.17Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26
zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov. 
1.18Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov. 
1.19Ak má uchádzač 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
záujemcu/uchádzača; 
1.20Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
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dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený; 
1.21Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným; 
1.22Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie príslušného
správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu,
proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo
postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný rozsudok súdu; 
1.23Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu; 
1.24Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ; 
1.25Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže:  
Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má Uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré
nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne
osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.  
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je
oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia
spoločne. 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť na dodanie tovaru: 
1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:  
Zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (t.j.
2011, 2012, 2013, (ďalej len "rozhodné obdobie") doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom: 
1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
2. Podľa § 28 ods. 1, písm. I) bod 2. uchádzač predloží: 
ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať, uchádzač požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť
preukáže: 
Vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody
stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami uchádzač predloží originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu. Verejný
obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte,
predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
V zozname dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky alebo splnených zmlúv
uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, názov
dodaného tovaru, objem skutočne dodaného tovaru/zmluvný - finančný objem dodaného tovaru, lehotu dodania, údaje
na kontaktnú osobu zmluvného partnera, potrebné pre overenie si uvedených informácií.  
Uvedeným spôsobom musí uchádzač preukázať objem dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky v celkovom objeme dodávok tovaru v € bez DPH, ktoré realizoval v rozhodnom období pre jednotlivé
časti nasledovne:  
1. časť: 200 000,- € bez DPH  
2. časť: 200 000,- € bez DPH  
3. časť: 40 000,- € bez DPH  
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na viac častí predmetu zákazky je povinný predložiť informácie a dokumenty
požadované v bode III..2.3)/1. súčasne za tie časti ponúk, na ktoré predkladá ponuku. V prípade dokladov, ktoré sú
vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky
(ECB), aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v
mene euro. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo
odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. kritérium:  Cena za  dodávku, montáž a technický servis vrátane dopravy za 4  roky    - 80
2. kritérium:  Hodinová sadzba za opravy                                                                     - 20

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

10302/2013/19
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 078-131090
z:  20.04.2013

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  21.01.2014 09:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie
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IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  21.01.2014 09:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.06.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.01.2014 10:00
Miesto:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné" 
bude neverejné.Otváranie častí ponúk, označených ako Kritériá komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 41 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní častí ponúk
označených ako Kritériá môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných
podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať nasledujúcimi
formami: e-mailom - záujemca musí uviesť kontaktnú osobu a adresu podľa bodu VI.3)2, faxom - záujemca musí
potvrdiť žiadosť buď písomnou formou - poštou v originálnom vyhotovení, alebo e-mailom; až po prevzatí takto
doplnenej žiadosti sa záujemca zaregistruje a odošlú sa mu súťažné podklady poštou, osobne - súťažné podklady bude
verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00
h, inak do 6 dní odo dňa prevzatia žiadosti, poštou - žiadosť musí byť podpísaná oprávnenou osobou alebo ňou
poverenou osobou na tento účel. 2. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov:
- určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a
spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, - uvedenie tel. a email. kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú
komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. 3. Registrácia oprávneného
záujemcu - nastane po doručení kompletnej žiadosti. 4. Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov - záujemca musí
doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do 30.12.2013 do 12:00 hod.. 5. Komunikáciu na tieto účely verejný
obstarávateľ určuje výlučne v slovenskom jazyku. 6. V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť
len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača
plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý si plní
všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Splnením podmienky účasti, uvedenej v bode
III.2.3.1. a v bode III.2.3.2. uchádzač preukáže schopnosť a spôsobilosť pre dodanie požadovaného tovaru v plnom
rozsahu a v požadovanej kvalite. 7. V predpokladanej hodnote zákazky je zahrnutá aj hodnota vrátane všetkých
možností a všetkých prípadných predlžení zmluvy formou dodatkov 8. K bodu II.3) Trvanie zmluvy alebo lehoty
uskutočnenia: verejný obstarávateľ upresňuje lehotu trvania zmluvy uvedenú v predmetnom bode: 48 mesiacov odo
dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 9. Ostatné požiadavky na dodanie predmetu zákazky sú uvedené v časti B.1 Opis
predmetu zákazky súťažných podkladov.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
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Orgán zodpovedný za mediáciu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35919001
Mlynské nivy 45  , 821 02 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Telefón: +421 258311111
Fax: +421 258311701

VI.4.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19194 - MST
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36601284
Ondavská 8, 040 11 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice,
riaditeľstvo
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bučeková
Telefón: +421 557891624
Fax: +421 557891603
Email: zbucekova@vusch.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Zdravotníctvo

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Stabilizačné a fixačné systémy

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice
Kód NUTS:SK042

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi 
Predpokladaní účastníci rámcovej dohody:  Počet
Hodnota:  3
Trvanie rámcovej dohody:  v mesiacoch
Hodnota:  36
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota:  338 874,0000 EUR

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky sú stabilizačné systémy srdca s príslušenstvom, ktoré sa používajú pri operáciách bez použitia
mimotelového obehu, tzv. operácie na bijúcom srdci, operácie Off Pump. Stabilizačné systémy sú určené na stabilizáciu,
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znehybnenie operovanej revaskularizovanej časti myokardu za účelom zmiernenia kontrakcií srdca, pohybu steny srdca.
II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33196000-0 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  2
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

439 kusov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  338 874,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Áno
Hodnota/Od:  1
Do:  2

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  36

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
1. časť predmetu zákazky - Dodávka stabilizačných a fixačných systémov na prednú stenu srdca

1)    STRUČNÝ OPIS 
Stabilizačné a fixačné systémy na prednú stenu srdca, ktoré sa používajú pri operáciách bez použitia mimotelového
obehu.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33196000-0 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
400 kusov
Hodnota:  316 800,0000 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV
2. časť predmetu zákazky - Dodávka stabilizačných a fixačných systémov na zadnú, spodnú a bočnú stenu srdca

1)    STRUČNÝ OPIS 
Stabilizačné a fixačné systémy na zadnú, spodnú a bočnú stenu srdca, ktoré sa používajú pri operáciách bez použitia
mimotelového obehu.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33196000-0 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
39 kusov
Hodnota:  22 074,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

 Zábezpeka ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyžaduje : 
-vo výške 9 000,- EUR (slovom deväťtisíc EUR) na 1. časť predmetu zákazky. 
-na 2. časť predmetu zákazky verejný obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje. 
Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  
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Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy na realizáciu predmetu zákazky. 
 
Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr
podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Pred podpisom
rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov, ako úspešný uchádzač, z dôvodu riadneho plnenia rámcovej
dohody uzavrela a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri
realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26
ods. 2 až 4 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:  
1.1.1§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní: 
Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
1.1.2§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: 
Potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
1.1.3§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: 
Potvrdením (potvrdeniami) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní), v ktorej (v ktorých) je uchádzač
vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. 
Potvrdením Sociálnej poisťovne, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
1.1.4§ 26 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: 
Potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. 
1.1.5§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: 
Dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru, ktorý je predmetom zákazky v tejto verejnej
súťaži. Predložený doklad o oprávnení podnikať musí byť aktuálny a musí vypovedať o skutočnom stave uchádzača v
čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania. 
1.1.6§ 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní: 
Čestným vyhlásením. 
1.1.7§ 26 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní: 
Čestným vyhlásením. 
1.1.8§ 26 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: 
Čestným vyhlásením. 
 
 
1.2Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie od 1. júla 2013 môže doklady podľa § 26 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 tejto časti SP, nahradiť predložením kópie výpisu
zo zoznamu podnikateľov, ktorý mu bol vydaný vo forme elektronického odpisu. 
 
1.3Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie do 30. júna 2013 môže doklady podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.1 až 1.1.5 tejto časti SP, nahradiť predložením úradne
osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.6, 1.1.7
a 1.1.8 preukáže uchádzač predložením čestných vyhlásení. Vzory jednotlivých čestných vyhlásení sú k dispozícii na
stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v časti Zoznam podnikateľov. 
 
1.4Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného
predpisu.  
 
1.5Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
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sídla.  
 
1.6Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením vyhotoveným pred súdom, správnym orgánom, notárom,
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.  
 
1.7Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
 
1.8Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu:  
Uvedené doklady verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1Uchádzač musí v ponuke predložiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nasledovné informácie a
dokumenty:  
2.1.1Čestné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk, v ktorých má na
podnikanie zriadenie účty a zároveň vyhlásenie, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil
vyjadrenie banky. 
2.1.2Vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ponuky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri
roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky: 
a)nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,  
b)v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,  
c)jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.  
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
týchto bánk, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.  
 
2.2Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
 
2.3Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. 
 
2.4Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
 
2.5Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní vo
vzťahu k predmetu zákazky:  
Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré
dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne
plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť požadovanú rámcovú dohodu.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1Splnenie podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač preukáže predložením dokladov, v
ktorých budú uvedené informácie, ktorými uchádzač preukáže splnenie minimálne požadovanej úrovne štandardu
technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovne: 
3.1.1§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: 
Zoznamom dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru (t.j. zoznam dodávok predmetu zákazky v príslušnej
časti, resp. tovaru, ktorý je rovnocenný predmetu zákazky a spĺňa technické, výkonnostné a funkčné požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky v príslušnej časti) pre aspoň jedno zdravotnícke zariadenie poskytujúce
ústavnú lekársku starostlivosť o pacientov za predchádzajúce tri roky s doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania
tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov:  
a)ak odberateľom bol verejný obstarávateľ dokladom je referencia, 
b)ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.  
Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplnené dokladom preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
 
Zoznam dodávok musí obsahovať: 
a)identifikačné údaje objednávateľa: obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, IČO, meno, priezvisko a
telefónne číslo kontaktnej osoby objednávateľa na overenie údajov verejným obstarávateľom, 
b)predmet zmluvy a jeho stručnú špecifikáciu rozsahu, 
c)dátum uzatvorenia zmluvy, 
d)zmluvné obdobie, 
e)celkovú zmluvnú cenu bez DPH a s DPH. 
 
Za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú: 
3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom pred dňom lehoty na predkladanie ponúk (rozhodné obdobie). 
 
3.2Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa
toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
 
3.3Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo
odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 
 
3.4Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať splnenie podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje splnenie
podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
 
3.5Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k
predmetu zákazky:  
Podmienku účasti verejný obstarávateľ zadefinoval a zahrnul medzi podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu
zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú súťaž medzi kvalifikovanými dodávateľmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z
oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať. Verejný obstarávateľ si týmito podmienkami overuje
skúsenosti uchádzačov pri realizácii dodávok tovaru s ohľadom na ich schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 43 Zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

S/15822/OVO/2013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  21.01.2014 09:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  21.01.2014 09:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.06.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  21.01.2014 13:00
Miesto:  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice, zasadacia miestnosť na
riaditeľstve.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Ponuku môže predložiť záujemca, ktorý požiadal o registráciu do zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO.  
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje výlučne v slovenskom jazyku
písomne prostredníctvom pošty, alebo iného poskytovateľa služieb prepravy zásielok, (ďalej len pošta), elektronicky
prostredníctvom faxu a e-mailu, ako aj prostredníctvom internetovej stránky verejného obstarávateľa a telefonicky alebo
ich kombináciou, pokiaľ v týchto SP nie je ustanovené inak. 
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom
obstarávaní nasledovne: 
Elektronickou formou prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania (ďalej len EVO) na internetovej
stránke http://www.evo.gov.sk, pri nasledovných fázach procesu verejného obstarávania:  
a)predkladanie žiadosti o účasť záujemcom, čím sa rozumie predloženie žiadosti o registráciu v predmetnom verejnom
obstarávaní a jej schválenie verejným obstarávateľom prostredníctvom systému EVO, 
b)poskytnutie súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov a všetkých
dokumentov zákazky záujemcom, ktorí sa zaregistrovali na danej zákazke na portáli EVO, 
c)poskytnutie vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu EVO, pokiaľ
záujemcovia vo verejnej súťaži o vysvetlenie požiadali, 
d)ak je to nevyhnutné, pri doplnení informácií uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii,
ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na portáli EVO, 
e)v prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO je možné komunikáciu medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne prostredníctvom pošty, faxom, osobne,
elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 
Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného
doručenia písomností alebo ponuky s kontaktnou osobou uvedenou v čl. 1 tejto časti SP. Telefonická komunikácia je
možná iba v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. 
Verejný obstarávateľ akceptuje elektronickú komunikáciu, pričom obe strany (uchádzač aj verejný obstarávateľ) sú
povinné potvrdiť stanoveným spôsobom doručenie e-mailovej správy a prijatie zaslaného dokumentu. Ak
uchádzač/záujemca poskytne informáciu elektronicky a v týchto SP nie je určené inak, je potrebné ju poskytnúť písomne
aj poštou najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej poskytnutia elektronicky pri dodržaní ostatných
zákonom a týmito SP stanovených lehôt. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým
nemožno trvalo zachytiť jej obsah a obsahom informácie vyhotovenej v listinnej podobe, doručenej osobne alebo
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poštovou zásielkou, je rozhodujúca listinná forma. 
Výhradne písomne poštou sa uskutoční komunikácia súvisiaca s: 
a)vysvetlením alebo doplnením predložených dokladov, 
b)vysvetlením ponuky alebo v prípade mimoriadnej nízkej ponuky o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú
pre jej cenu podstatné, 
c)žiadosťou o osobnú konzultáciu, 
d)oznámením o vylúčení záujemcu/uchádzača/ponuky, 
e)informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk,  
f)v prípade uplatnenia revíznych postupov, 
g)v ostatných prípadoch v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Súťažné podklady budú dostupné cez portál EVO a budú sprístupnené záujemcom na portáli systému EVO po podaní
žiadosti o registráciu a jej odsúhlasení zo strany verejného obstarávateľa. 
Ponuka musí byť predložená uchádzačom v listinnej forme v uzavretom obale tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a
uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá" a osobitne
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom Ostatné". 
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 08:00
hod. do 15:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.  
Za včas doručenú žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie, odoslaná prostredníctvom systému
EVO najneskôr do termínu : 08.01.2014 do 15.00 hod., pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote
doručená verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO. Rozhodujúci je serverový čas uvedený na portáli
EVO.  
Dátum a čas otvárania ponúk uvedený v bode IV.3.8) tohto oznámenia sa týka častí ponúk označených ako "Ostatné". 
Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá", bude v súlade s ust. § 41 ods. 2 a 3 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
neboli vylúčené. Postup pri otváraní ponúk je uvedený v súťažných podkladoch.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36601284
Ondavská 8 , 040 11 Košice-Západ
Slovensko
Telefón: +421 557891624

VI.4.2)    Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania:  V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19195 - MSS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 27

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00397440
T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Vysokoškolský lesnícky podnik, Študentská 20, 960 16 Zvolen
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Mobil: +421 907673660
Telefón: +421 455206851
Fax: +421 455206845
Email: rastislav.marko@tuzvo.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.tuzvo.sk/vslp/
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Vzdelávanie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Ťažba dreva.

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  27
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Miesta dodania
predmetu obstarávania sú lesné porasty, nachádzajúca sa na území Lesnej správy Sekier a Lesnej správy Budča.
Kód NUTS:SK032

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch nachádzajúcich sa na území
Lesných správ Budča a Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a
bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené služby (ťažbové práce)
spočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, vývoznými
súpravami, lesnou lanovkou, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP a v sústreďovaní energetického
dreva vývoznými súpravami. Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať
všetky ustanovenia Dohody o dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych
činností na pracoviskách TU VšLP vo Zvolene , ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy na dodanie týchto
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služieb. 
Podrobný popis jednotlivých pracovných operácií (ťažbových technológií), ktorých kombinácie sa budú aplikovať pri
samotnej realizácii predmetu zákazky v jednotlivých častiach je spracovaný v súťažných podkladoch. 
Celý predmet obstarávania je rozdelený do 5 častí. Vzhľadom na špecifiká porastov, ich drevinovej 
skladby a terénnych pomerov v jednotlivých lokalitách, ako aj vzhľadom na podmienku vytvoriť priestor pre 
zabezpečenie výučbového procesu a praktických ukážok rôznych ťažbových spôsobov pre študentov Lesníckej fakulty 
TU, vymedzil verejný obstarávateľ pre každú z týchto častí predpokladaný rozsah a druh požadovaných pracovných 
činností ale aj príslušné kombinácie technologických postupov realizácie ťažbových operácií.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  5
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Jedná sa o komplexnú ťažbu dreva v predpokladanom objeme cca 30 000 m3 počas obdobia zmluvného vzťahu.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  562 234,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  10

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Realizácia ťažbových prác klasickými technológiami.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu v lesných porastoch nachádzajúcich sa na území LS Budča. Jedná
sa o komplexný ťažbový proces so vzájomným použitím kombinácií ťažbových technológií č. 1, 3, 4a, 4b, 6, 7,
uvedených a popísaných v súťažných podkladoch. Podrobný súpis všetkých porastov, popis ich základných charakteristík
potrebných na určenie ceny, ako aj rozpis použitia konkrétnych ťažbových technológií a predpokladaných objemov ťažby
v jednotlivých porastoch je spracovaný v tabuľkovej forme, ktorá tvorí Prílohu A-1 súťažných podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaný objem výroby pre jednotlivé pracovné operácie je nasledovný: 
Ťažba dreva s JMP 8 318 m , Približovanie dreva koňmi od pňa na vývozné miesto 7 181 m, Približovanie dreva
traktormi z vývozného miesta na odvozné miesto 7 181 m, Približovanie dreva traktormi od pňa na odvozné miesto 1
137 m, Manipulácia dreva na odvoznom mieste 7 245 m, Prerez dreva na odvoznom mieste 1 073 m. Rozsah a objem
týchto prác je orientačný a vychádza z optimálneho ročného plánu ťažby verejného obstarávateľa. Vzhľadom na reálnu
možnosť zmeny situácie v odbyte drevnej hmoty, alebo pri prípadnom vzniku kalamity počas zmluvného obdobia a
zákonnej povinnosti jej následnej likvidácie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tento predpokladaný objem
ťažbových prác počas trvania zmluvného obdobia aktuálne zmeniť v rozsahu 25 % z celkového predpokladaného
objemu ťažby v tejto časti predmetu zákazky.
Hodnota:  129 549,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  10
 
Časť: 2
NÁZOV
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Realizácia ťažbových prác klasickými technológiami.
1)    STRUČNÝ OPIS 

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu v lesných porastoch nachádzajúcich sa na území LS Sekier. Jedná
sa o komplexný ťažbový proces so vzájomným použitím kombinácií ťažbových technológií č. 1, 3, 4a, 4b, 6, 7,
uvedených a popísaných v súťažných podkladoch. Podrobný súpis všetkých porastov, popis ich základných charakteristík
potrebných na určenie ceny, ako aj rozpis použitia konkrétnych ťažbových technológií a predpokladaných objemov ťažby
v jednotlivých porastoch je spracovaný v tabuľkovej forme, ktorá tvorí Prílohu A-2 súťažných podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaný objem výroby pre jednotlivé pracovné operácie je nasledovný: Ťažba dreva s JMP 13 188 m,
Približovanie dreva koňmi od pňa na vývozné miesto 3 992 m, Približovanie dreva traktormi z vývozného miesta na
odvozné miesto 3 992 m, Približovanie dreva traktormi od pňa na odvozné miesto 9 196 m, Manipulácia dreva na
odvoznom mieste 6 722 m, Prerez dreva na odvoznom mieste 6 466 m. Rozsah a objem týchto prác je orientačný a
vychádza z optimálneho ročného plánu ťažby verejného obstarávateľa. Vzhľadom na reálnu možnosť zmeny situácie v
odbyte drevnej hmoty, alebo pri prípadnom vzniku kalamity počas zmluvného obdobia a zákonnej povinnosti jej
následnej likvidácie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tento predpokladaný objem ťažbových prác počas trvania
zmluvného obdobia aktuálne zmeniť v rozsahu 25 % z celkového predpokladaného objemu ťažby v tejto časti predmetu
zákazky.
Hodnota:  170 753,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  10
 
Časť: 3
NÁZOV
Realizácia ťažbových prác klasickými technológiami.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu v lesných porastoch nachádzajúcich sa na území LS Sekier. Jedná
sa o komplexný ťažbový proces so vzájomným použitím kombinácií ťažbových technológií č. 1, 3, 4a, 4b, 6, 7,
uvedených a popísaných v súťažných podkladoch. Podrobný súpis všetkých porastov, popis ich základných charakteristík
potrebných na určenie ceny, ako aj rozpis použitia konkrétnych ťažbových technológií a predpokladaných objemov ťažby
v jednotlivých porastoch je spracovaný v tabuľkovej forme, ktorá tvorí Prílohu A-3 súťažných podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaný objem výroby pre jednotlivé pracovné operácie je nasledovný: 
Ťažba dreva s JMP 7 347 m, Približovanie dreva koňmi od pňa na vývozné miesto 2 030 m, Približovanie dreva traktormi
z vývozného miesta na odvozné miesto 2 030 m, Približovanie dreva traktormi od pňa na odvozné miesto 5 317 m,
Manipulácia dreva na odvoznom mieste 4 520 m, Prerez dreva na odvoznom mieste 2 827 m. Rozsah a objem týchto
prác je orientačný a vychádza z optimálneho ročného plánu ťažby verejného obstarávateľa. Vzhľadom na reálnu
možnosť zmeny situácie v odbyte drevnej hmoty, alebo pri prípadnom vzniku kalamity počas zmluvného obdobia a
zákonnej povinnosti jej následnej likvidácie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo tento predpokladaný objem
ťažbových prác počas trvania zmluvného obdobia aktuálne zmeniť v rozsahu 25 % z celkového predpokladaného
objemu ťažby v tejto časti predmetu zákazky.
Hodnota:  98 542,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  10
 
Časť: 4
NÁZOV
Realizácia ťažbových prác vývoznou súpravou.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu s použitím vývoznej súpravy v lesných porastoch nachádzajúcich
sa na území LS Budča a LS Sekier. Jedná sa o komplexný ťažbový proces so vzájomným použitím kombinácií ťažbových
technológií č. 2, 4c, 8, uvedených a popísaných v súťažných podkladoch. Podrobný súpis všetkých porastov, popis ich
základných charakteristík potrebných na určenie ceny, ako aj rozpis použitia konkrétnych ťažbových technológií a
predpokladaných objemov ťažby v jednotlivých porastoch je spracovaný v tabuľkovej forme, ktorá tvorí Prílohu A-4
súťažných podkladov.
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2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaný objem výroby pre jednotlivé pracovné operácie je nasledovný: 
Ťažba dreva s JMP 7 014 m, Manipulácia dreva s JMP na sortimenty na pri pni 7 014 m, Približovanie sortimentov
vývoznou súpravou od pňa na odvozné miesto 7 014 m, Približovanie energetického dreva vývoznou súpravou od pňa
na odvozné miesto 1 067 m. Rozsah a objem týchto prác je orientačný a vychádza z optimálneho ročného plánu ťažby
verejného obstarávateľa. Vzhľadom na reálnu možnosť zmeny situácie v odbyte drevnej hmoty, alebo pri prípadnom
vzniku kalamity počas zmluvného obdobia a zákonnej povinnosti jej následnej likvidácie, si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo tento predpokladaný objem ťažbových prác počas trvania zmluvného obdobia aktuálne zmeniť v
rozsahu 25 % z celkového predpokladaného objemu ťažby v tejto časti predmetu zákazky.
Hodnota:  104 709,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  10
 
Časť: 5
NÁZOV
Realizácia ťažbových prác s použitím lesnej lanovky a vývoznej súpravy.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vyvážanie energetického dreva s použitím vývoznej súpravy ako aj vykonanie ťažbového procesu
v lesných porastoch nachádzajúcich sa na území LS Sekier a LS Budča. Jedná sa o komplexný ťažbový proces so
vzájomným použitím kombinácií ťažbových technológií č. 1, 9, 4b, 6, 7, 8, uvedených a popísaných v súťažných
podkladoch, s použitím lesnej lanovky a vývoznej súpravy. Podrobný súpis všetkých porastov, popis ich základných
charakteristík potrebných na určenie ceny, ako aj rozpis použitia konkrétnych ťažbových technológií a predpokladaných
objemov ťažby v jednotlivých porastoch je spracovaný v tabuľkovej forme, ktorá tvorí Prílohu A-5 súťažných podkladov.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77211000-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predpokladaný objem výroby pre jednotlivé pracovné operácie je nasledovný: 
Ťažba dreva s JMP 947 m, Približovanie dreva lesnou lanovkou od pňa na vývozné miesto 947 m, Približovanie dreva
traktormi z vývozného miesta na odvozné miesto 947 m, Manipulácia dreva na odvoznom mieste 124 m,  
Prerez dreva na odvoznom mieste 823 m, Približovanie energetického dreva vývoznou súpravou od pňa na odvozné
miesto 2 470 m. Rozsah a objem týchto prác je orientačný a vychádza z optimálneho ročného plánu ťažby verejného
obstarávateľa. Vzhľadom na reálnu možnosť zmeny situácie v odbyte drevnej hmoty, alebo pri prípadnom vzniku
kalamity počas zmluvného obdobia a zákonnej povinnosti jej následnej likvidácie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje
právo tento predpokladaný objem ťažbových prác počas trvania zmluvného obdobia aktuálne zmeniť v rozsahu 25 % z
celkového predpokladaného objemu ťažby v tejto časti predmetu zákazky.
Hodnota:  58 681,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  10

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Celý predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje
zálohy ani preddavky. Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr so
splatnosťou 30 dní odo dňa ich doručenia.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
(1)Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 
a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, alebo
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za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých
foriem účasti na terorizme, 
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c)nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 
d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému 
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť. 
g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h)nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej 
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j)nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na 
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
k)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a.písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b.písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace 
c.písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d.písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e.písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
f.písm. h) čestným vyhlásením. Vzor čestného vyhlásenia je v Prílohe C súťažných podkladov. 
g.písm. i) a j) čestným vyhlásením. Vzor čestného vyhlásenia je v Prílohe C súťažných podkladov. 
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady nahradiť 
predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu 
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona. 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov
vyplýva z obsahu §26 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:  
1. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet, ktorým môže
byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní. V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že v prípade
splácania úveru uchádzač nie je v nepovolenom debete, dodržuje splátkový kalendár, bežný účet uchádzača nie je
predmetom exekúcie.  
2. čestným vyhlásením uchádzača, že v ďalších bankách ako v banke, ktorá vydala potvrdenie nemá záväzky súvisiace
so splácaním úveru po lehote splatnosti, t. j., že úver riadne spláca.  
3. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby,
ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou a touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi
mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
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spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
4. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Podmienku
účasti nemožno splniť predložením výpisu z účtu uchádzača. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju ekonomickú stabilitu a schopnosť pokryť finančné náklady
spojené s plnením predmetu zákazky. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju ekonomickú stabilitu a schopnosť pokryť finančné náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1)V zmysle §28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam poskytnutých
služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky 2010, 2011, 2012,
doplnený potvrdeniami o kvalite dodania služieb (referenčný list) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení (referenčný list) potvrdí tento verejný
obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak takéto
potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným kópiou dokladu, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Verejný obstarávateľ požaduje v uvedenom zozname preukázať uspokojivé a včasné plnenie poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky, pričom sumárna hodnota (vyjadrená v EUR bez DPH) týchto zmlúv v závislosti na ktorú časť
uchádzač ponuku predkladá, musí byť: Pre časť č. 1 minimálne 150 000 EUR, Pre časť č. 2 minimálne 200 000 EUR, Pre
časť č. 3 minimálne 150 000 EUR, Pre časť č. 4 minimálne 150 000 EUR, Pre časť č. 5 minimálne 80 000 EUR. 
Ak uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, musí táto hodnota zodpovedať súčtu príslušných vyššie uvedených
hodnôt. 
Zoznam zrealizovaných služieb musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, doplnený dôkazom o
ich plnení (referenčným listom). 
2)V zmysle §28 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam a údaje o
strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie tejto služby. V závislosti na tom, na
ktorú časť/časti predmetu zákazky uchádzač ponuku/ponuky predkladá.  
3)Uchádzač musí preukázať verejnému obstarávateľovi, že pre danú zákazku vlastní, resp. má k dispozícii dostatočné
strojné a technické vybavenie. Uchádzač k uvedenému zoznamu predloží aj fotokópie technických preukazov daných
strojov. V prípade strojov, ktoré nemajú technický preukaz predloží čestné prehlásenie o ich vlastníctve, s uvedením
základných technických parametrov týchto strojov. Pri koňoch uchádzač predkladá čestné prehlásenie o ich vlastníctve s
uvedením mena koňa. V závislosti na tom, na ktorú časť uchádzač ponuku/ponuky predkladá, stanovil verejný
obstarávateľ druhy a minimálne počty strojov a technického vybavenia, potrebného na realizáciu zákazky a to takto: Pre
časť č. 1 minimálne 1 ks traktor, 2 ks kôň, Pre časť č. 2 minimálne 1 ks traktor, 2 ks kôň, Pre časť č. 3 minimálne 1 ks
traktor, 2 ks kôň, Pre časť č. 4 minimálne 1 ks vývozná súprava, Pre časť č. 5 minimálne 1 ks traktor, 1 ks lesná lanovka
a 1 ks vývozná súprava. 
Ak uchádzač predkladá ponuky na viacero častí, musia tieto počty a druhy technického vybavenia zodpovedať súčtu
príslušných vyššie uvedených hodnôt. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, pre ktorý bude uchádzač
dodávať službu je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s realizáciou obdobných
služieb. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné, kvalitné a spoľahlivé plnenie zákazky ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to
s prihliadnutím na jeho rozsah a objem. Údaje o strojovom a technickom vybavení, majú preukázať schopnosť
uchádzača uskutočňovať jednotlivé ťažbové operácie v zmysle dodržania všetkých technologických postupov, platných v
špecifických podmienkach lesného hospodárstva SR.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
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IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

281113vslp
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  15.01.2014 08:30
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  15.01.2014 08:30

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné:  Slovenčina, čeština.
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  01.03.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  15.01.2014 09:00
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. V zmysle § 32, ods. 11, splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady 
preukazujúce splnenie podmienky účasti predložia len úspešní uchádzači v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom. 
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postupu zadávania zákazky nadlimitná zákazka na dodanie 
služieb v súlade ustanovením §46 zákona o verejnom obstarávaní. 
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa obchodné 
podmienky predložené uchádzačmi budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného
obstarávateľa alebo predložená ponuka presiahne objem pridelených finančných prostriedkov na poskytovanie predmetu
zákazky. Táto ponuka sa stane pre verejného obstarávateľa neprijateľná.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19196 - MSS
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 27

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Lesné družstvo Slavošovce
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36176273
Slavošovce 105, 049 36 Slavošovce
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Slavošovce
Kontaktná osoba: Rudolf  Pažitka
Telefón: +421 587999433
Email: erstaving@gmail.com
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
ER -  STAVING  s.r.o
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36714941
Šafárikova 39 , 048 01 Rožňava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Rožňava
Kontaktná osoba: Erika  Szabadosová 
Telefón: +421 905921307
Email: erstaving@gmail.com
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
ER -  STAVING  s.r.o
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36714941
Šafárikova 39 , 048 01 Rožňava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Rožňava
Kontaktná osoba: Erika Szabadosová 
Telefón: +421 905921307
Email: erstaving@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ:  Podnikateľský  subjekt

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Hospodárstvo a finančné záležitosti

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Projekt obnovy lesov Lesného družstva Slavošovce
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II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  27
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Lesná oblasť - Veporské
lesy, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina , Rožňavská kotlina
Kód NUTS:SK
SK042

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Projekt obnovy lesov zahŕňa nasledovné činnosti : Odstraňovanie haluziny po spracovaní NT, Obnova lesa zalesňovaním,
Príprava pôdy pre prirodzené zmladenie , Ochrana MLP proti burine vyžínaním, Ochrana MLP proti zveri náterom
repelentmi

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77200000-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 77230000-1 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  5
všetky časti

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Celkové množstvo a rozsah podľa Opisu predmetu zákazky podrobne popísaných v súťažných podkladoch
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  642 835,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  36

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
1

1)    STRUČNÝ OPIS 
Odstraňovanie haluziny po spracovaní NT

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77231100-9 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Odstraňovanie haluziny po spracovaní NT za plánované obdobie 94,20 ha
Hodnota:  98 240,8400 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV
2

1)    STRUČNÝ OPIS 
Obnova lesa zalesňovaním

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77231600-4 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Obnova lesa zalesňovaním za plánované obdobie 117,00 ha
Hodnota:  492 871,4300 EUR
 
Časť: 3
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NÁZOV
3

1)    STRUČNÝ OPIS 
Príprava pôdy pre prirodzené zmladenie

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77231600-4 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Príprava pôdy pre prirodzené zmladenie za plánované obdobie 79,20 ha
Hodnota:  27 971,2900 EUR
 
Časť: 4
NÁZOV
4

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ochrana MLP proti burine vyžínaním

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77231600-4 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Ochrana MLP proti burine vyžínaním za plánované obdobie 43,15 ha
Hodnota:  14 952,0000 EUR
 
Časť: 5
NÁZOV
5

1)    STRUČNÝ OPIS 
Ochrana MLP proti zveri náterom repelentmi

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 77231200-0 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Ochrana MLP proti zveri náterom repelentmi za plánované obdobie 48,80 ha
Hodnota:  8 800,3100 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou k častiam nasledovne :  
Časť 1 .Odstraňovanie haluziny po spracovaní NT 2 800,00 € 
Časť 2 . Obnova lesa zalesňovaním 14 293,00 €  
Časť 3. Príprava pôdy pre prirodzené zmladenie 800,00 € 
Časť 4 . Ochrana MLP proti burine vyžínaním 400,00 € 
Časť 5. Ochrana MLP proti zveri náterom repelentom 250,00 € 
Obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku, v súťažných podkladoch budú podrobne určené podmienky jej
zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia.  
Podmienky zloženia zábezpeky si v súlade s § 36 ZVO, môže zvoliť uchádzač.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Pôdohospodárska platobná agentúra .  
Obstarávateľ na predmet zákazky neposkytne preddavok.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Osobné postavenie 
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
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b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom
vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
(4) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
(8) Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.  
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade § 26
zákona o verejnom obstarávaní - podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.  
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s povinným ustanovením § 26
zákona a potreby identifikácie uchádzača.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 27  
c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač
alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
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ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Uchádzač predloží požadované doklady ako originály, resp ich overené kópie príslušným správcom dane , za posledné tri
hospodárske roky ,resp. ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
(A) § 28 ods. 1 písm. a . zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak
odberateľom 
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 
Odôvodnenie : Obstarávateľ danou podmienkou mieni overiť stabilitu a skúsenosti záujemcu na trhu s predmetom
zákazky za účelom preukázania spôsobilosti a schopnosti záujemcu realizovať daný predmet zákazky. Vzhľadom k tomu,
že sa jedná o náročné technológie, je potrebné preukázať, že záujemca už má praktické skúsenosti a v minulosti
úspešne zvládol realizáciu podobnej/porovnateľnej zákazky ako je predmet zákazky 
 
2. § 28 ods. 1 písm. c.: údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality
bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce,
tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - podmienky účasti týkajúce technickej a odbornej spôsobilosti:
 
Obstarávateľ danou podmienkou mieni overiť schopnosť realizovať danú činnosť odborne a na odbornej úrovni.  
3. § 28 ods. 1 písm. k.: uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v
úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Nie
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
NlVS/2013

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
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dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  13.01.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  13.01.2014 10:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné
Iné:  slovenský,  český 
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  31.07.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  13.01.2014 14:00
Miesto:  Šafárikova č. 39, 048 01 Rožňava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  1. Otváranie ponúk časti ponúk, označených ako
Ostatné bude neverejné. 2. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám,
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Na tomto
otváraní obálok sa majú zúčastniť všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené zo súťaže.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Pôdohospodárska platobná agentúra v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2007 2013, Os 2 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, Opatrenie 2.1 - Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení projektu s
názvom Projekt obnovy lesných porastov a ozdravných opatrení pre Lesné družstvo Slavošovce

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 
1. Predmet zmluvy je spolu financovaný formou nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka
SR 2007 2013, , preto je dodávateľ povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a
kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania počas trvania realizácie
projektu a po dobu určenú dotačným orgánom aj po skončení realizácie projektu. 
2. Okrem predloženia ponuky v písomnej podobe obstarávateľ žiada, aby uchádzač predložil ponuku i v elektronickej
podobe na CD/DVD nosiči tak, že vytvorí zo zdrojových dokumentov jeden súbor vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom
tvare (nie skenovaním dokumentu, okrem obrázkov), za účelom zaslania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie podľa
§ 9 ZVO. 
3. Obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady v posledné dni, nebudú môcť uplatniť
inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po lehote na predkladanie ponúk. 
4. Zmluva na predmet zákazky nadobudne účinnosť až po akceptácii verejného obstarávania.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19197 - MDT
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

 
Druh postupu: Súťažný dialóg

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Letisko Sliač, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36633283
Letisko Sliač , 962 31 Sliač
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Mobil: +421 908934680
Telefón: +421 908934680
Fax: +421 455442590
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Zabezpečenie bezpečnosti a monitoringu bezpečnosti

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Letisko Sliač, a.s.,
Letisko Sliač, 962 31 Sliač
Kód NUTS:SK032

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť návrh komplexného riešenia monitorovania bezpečnosti 
priestorov letiska (interiér a exteriér) vrátane realizácie riešenia víťazným uchádzačom.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 35120000-1 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 35125300-2 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Nie

II.1.8)    Časti
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Táto zákazka sa delí na časti:  Nie
II.1.9)    Informácie o variantoch

Varianty sa budú prijímať:  Nie
II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY

II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah
Verejný obstarávateľ nie je schopný definovať počet, rozsah a technickú špecifikáciu predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť návrh komplexného riešenia monitorovania bezpečnosti 
priestorov letiska (interiér a exteriér) vrátane realizácie riešenia víťazným uchádzačom. Podrobnosti sú uvedené v
informatívnom dokumente.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  120 000,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  3

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa t.j.: Letisko Sliač, a.s., Letisko Sliač, 962
31 Sliač

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov
skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v
procese plnenia zmluvy.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný
doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje,
aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods.1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm.
h). V prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísané doklady, ktorými
preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods. 1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26
ods. 1 písm. i) a čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. j). Uchádzač zapísaný v
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. uchádzač, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo
forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.  
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní preukázanie
splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva z obsahu § 26 zákona o verejnom obstarávaní,
podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky požiadavky na osobné postavenie
podľa § 26.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
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§ 27 odst. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a
že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov
vyplývajúcich z úverových vzťahov. Potvrdené potvrdenie sa požaduje za obdobie predchádzajúcich troch rokov až ku
dňu vystavenia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí uchádzač predložiť
čestné vyhlásenie, že má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie a vyhlásenie musí byť podpísané
osobou/osobami oprávnenými vystupovať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný
obstarávateľ ho neuzná. 
 
§ 27 odst. 1 písm. d) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume priemerne minimálne 120 000,00
Eur bez DPH / kalendárny rok. Uchádzač preukáže prehľad o celkovom obrate predložením Výkazu ziskov a strát
(účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná
jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2010, 2011, 2012. Výkazy
ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
Spôsob preukázania požadovanej hodnoty celkového obratu za sledované obdobie: ak uchádzač vedie podvojné
účtovníctvo, jedná sa o tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 601, 602 časť II.1 číslo riadku 05 vo výkaze ziskov
a strát, ak uchádzač vedie jednoduché účtovníctvo, jedná sa o tržby z predaja výrobkov a služieb riadok 02 výkazu o
príjmoch a výdavkoch. V prípade, že doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží
doklady ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v pôvodnom jazyku a súčasne preložené do slovenského jazyka. Súčasne musí uviesť, ktorý údaj v
doklade preukazuje požadovanú výšku obratu. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom
jazyku a preložených dokladov, je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Od zahraničného uchádzača sa tiež
vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane.  
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi
alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas
trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať
finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad,
ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača
bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky.  
Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 28 odst. 1 písm. a.) zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky
za predchádzajúce tri roky spätne ku dňu lehoty na predkladanie žiadostí o účasť (od 12/2010 do 12/2013) doplnený
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov s tým, aby sumár dodávok/zmlúv
za každý posudzovaný rok činil priemerne minimálne 120 000,- € bez DPH. Minimálne jedna zákazka uvedená v
preukazovanom zozname musí byt v hodnote 100 000,00 Eur bez DPH, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ
podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní podpísaným
štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR (ak je hodnota vyjadrená v inej
mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania). Referencie musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. 
 
§ 28 odst. 1 písm. g.) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, ktoré majú odbornú spôsobilosť špecialistu bezpečnosti s platným
certifikátom minimálnej úrovne ISO 20001 alebo ekvivalentným a odbornou praxou dĺžky minimálne 5 rokov. Uchádzač
predloží za špecialistu bezpečnosti min. údaje: vzdelanie a odbornú prax, ďalej predloží príslušný certifikát bezpečnosti /
osvedčenie a to ako kópiu opatrenú pečiatkou a originálnym podpisom bezpečnostného špecialistu. Verejný obstarávateľ
uzná aj ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte. 
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§ 28 odst. 1 písm. l.) uchádzač predloží vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané
autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo
na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami a to nasledovné: Platný doklad o
bezpečnostnej previerke NBÚ na technické zariadenia, resp. obdobný / ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte. 
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač
alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie
týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby,
písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006
Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
 
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky. Preukázanie
úspešnej realizácie stavebných zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a
bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a
zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Preukázanie skutočností, či uchádzač personálne
disponuje kvalifikovanými riadiacimi zamestnancami - osobami zodpovednými za riadenie stavebných prác, ktorí budú
technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v požadovanom rozsahu a čase. Preukázanie skutočnosti, že uchádzač
disponuje kvalifikovaným bezpečnostným špecialistom a skutočnosť, že uchádzač má platnú bezpečnostnú previerku
dáva verejnému obstarávateľovi záruku prevencie hrozieb narušenia integrity vykonaných stavebných prác a
inštalovaných zabezpečovacích zariadení počas realizácie a po realizácii predmetu zákazky a to vzhľadom na hrozbu
teroristického útoku, resp. narušenia bezpečnosti z vnútorného i vonkajšieho prostredia.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Súťažný dialóg

IV.1.2)    Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť 
IV.1.3)    Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých
sa bude rokovať:  Áno

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií stanovených v súťažných podkladoch vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní alebo v
informatívnom dokumente

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

RM-042-2013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  30.12.2013 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  30.12.2013 10:00

IV.3.5)    Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
08.01.2014
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IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Nie
VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Verejný obstarávateľ z dôvodu dobrovoľnej transparentnosti rozhodol o postupe nadlimitnou metódou.
VI.4)    ODVOLACIE KONANIE

VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.11.2013
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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM - VYBRANÉ ODVETVIA
 Formulár: Príloha č. 7   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

eustream, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35910712
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Votrubova 11/A, Bratislava
Kontaktná osoba: Martin Mikula
Telefón: +421 262507161
Email: martin.mikula@eustream.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.eusteam.sk
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
C4Gas SAS
Vnútroštátne identifikačné číslo:  91180659
24 rue de la Pépiniére  , 750 08 Paríž
Francúzsko
Kontaktné miesto (miesta):  24 rue de la Pépiniére
Kontaktná osoba: Cris Chetty
Telefón: +33 142940499
Internetová adresa (URL):  http://www.c4gas.com
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIU
DOKUMENTÁCIU
C4Gas SAS
Vnútroštátne identifikačné číslo:  91180659
24 rue de la Pépiniére  , 750 08 Paríž
Francúzsko
Kontaktné miesto (miesta):  24 rue de la Pépiniére 
Kontaktná osoba: Cris Chetty
Telefón: +33 142940499
Internetová adresa (URL):  http://www.c4gas.com
Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ ŽIADOSTI O ÚČASŤ A
PRIHLÁŠKY
C4Gas SAS
Vnútroštátne identifikačné číslo:  91180659
24 rue de la Pépiniére , 750 08 Paríž
Francúzsko
Kontaktné miesto (miesta):  24 rue de la Pépiniére
Kontaktná osoba: Cris Chetty
Telefón: +33 42940499
Internetová adresa (URL):  http://www.c4gas.com

I.2)    HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

I.3)    Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE OBSTARÁVATEĽOM
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Kvalifikačný systém pre potrubia z uhlíkovej ocele s väčším alebo rovnakým vonkajším priemerom ako 508 mm pre
prenos zemného plynu a pre použitie v plynovodných sieťach.

II.2)    DRUH ZÁKAZKY
Tovary

II.3)    OPIS PRÁC, SLUŽIEB ALEBO TOVAROV OBSTARÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM KVALIFIKAČNÉHO
SYSTÉMU
Dodávka oceľového potrubia s vonkajším priemerom väčším alebo rovnakým ako 508 mm pre prenos zemného plynu a
pre použitie v plynovodných sieťach zemného plynu

II.4)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 44161100-7 
Doplnkový slovník: AA12-4 

II.5)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Kvalifikácia do systému

Podmienky, ktoré musia hospodárske subjekty spĺňať, aby sa kvalifikovali:  Záujemcom, ktorí zareagujú na toto
oznámenie, bude umožnené kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu. Proces kvalifikácie zabezpečuje spoločnosť C4Gas SAS
(ďalej len C4Gas), so sídlom 24 Rue de la Pépinire, 75008 Paríž, Francúzsko, v súlade s platnými postupmi podľa
smernice EÚ 2004/17 ES . Záujemca potvrdí svoj záujem o účasť v kvalifikačnom systéme zaslaním žiadosti na adresu:
info@c4gas.com. V predmete e-mailu záujemca uvedie názov kvalifikačného systému a zároveň do správy uvedie svoje
identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo spoločnosti, IČO, meno, telefonický kontakt a e-mail kontaktnej osoby). Na
tento účel je tiež možné využiť kontaktný formulár na stránke www.c4gas.com. Komunikácia so spoločnosťou C4Gas
bude prebiehať v anglickom jazyku elektronickými prostriedkami. Po doručení žiadosti bude záujemca vyzvaný na
vyplnenie informačného dotazníka ešte pred zahájením procesu registrácie. Registrácia prebieha on-line na stránke
www.C4Gas.com tak, že záujemca vyplní registračný formulár. Po úspešnej registrácii získa záujemca prístup k
pravidlám a k informáciám o podmienkach a kritériách kvalifikačného systému (kritériá a pravidlá KS), ktoré musí splniť
na to aby sa kvalifikoval. Proces zaradenia do kvalifikačného systému pozostáva z nasledovných krokov: a)
Predkvalifikácia: vyplnenie všeobecného a obchodného dotazníka pre oceľové potrubia, b) Prevádzková kvalifikácia:
auditu výrobného závodu c) Plná kvalifikácia: kontrola výrobného závodu a dodatočného testovania. Postupy overovania
splnenia každej z uvedených podmienok: Podmienkou pre postup v procese kvalifikácie je uspokojivé vyplnenie
dotazníkov a to, aby záujemca získal aspoň minimálny počet bodov v ich vyhodnotení. Všetky dotazníky sa vyhodnotia
na základe vopred určeného hodnotiaceho mechanizmu a záujemcovia, ktorí dosiahnu vopred určený počet bodov budú
vyzvaní, aby predložili ďalšie informácie týkajúce sa obchodných a technických otázok pre danú kategóriu, vyplnením
technických dotazníkov. Tieto dotazníky získa záujemca na webovej stránke www.C4Gas.com. Odpovede sa musia
priamo vpísať do dokumentu (.doc) a po vyplnení dotazníka sa tento musí opäť nahrať na webovú stránku spoločnosti
C4Gas. Lehota pre vyplnenie dotazníkov spoločnosti C4Gas, za účelom kvalifikácie dodávateľa, je tri mesiace od
registrácie. V prípade, ak záujemca nesplní niektorú z podmienok uvedených v kritériách a pravidlách kvalifikačného
systému, bude jeho žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému zamietnutá. V prípade splnenia všeobecných,
obchodných a technických podmienok určených v kritériách a pravidlách kvalifikačného systému, bude záujemca v
zmysle týchto kritérií a pravidiel kvalifikačného systému vyzvaný na audit výrobného závodu. Cieľom auditu je
zhodnotenie kvality výrobných postupov na základe normy ISO 9000, preverenie správnosti tvrdení uvedených v
technickom dotazníku a zhodnotenie reálnej kapacity výrobného závodu, ktorý vyrába rúry. Počas skúšobnej dodávky
bude na vybraných potrubiach príslušnej veľkosti/stupňa/hrúbky steny vykonané testovanie na základe dohody s
určenými zástupcami spoločnosti C4Gas. Všetky výsledky vykonaných testov sa budú hodnotiť podľa normy EN-10208-2
a ISO 3183. Záujemca sa bude považovať za kvalifikovaného až po prvej úspešnej skúšobnej objednávke.
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok:  Vyhodnotenie komerčného dotazníka 
Vyhodnotenie technického dotazníka 
Audit výrobného závodu 
Dodatočné testy produktu

III.1.2)Informácie o vyhradených zákazkách 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.1.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených v špecifikáciách alebo vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní

IV.1.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronicá aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Dĺžka trvania kvalifikačného systému

Iné
IV.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
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Obnovovanie kvalifikačného systému: Áno
Formálne náležitosti na vyhodnotenie splnenia požiadaviek:  Je potrebné, aby sa kvalifikovaný dodávateľ rekvalifikoval
pred uplynutím dátumu ukončenia platnosti jeho kvalifikácie. Dodávateľ je zodpovedný za vyplnenie a odoslanie
všetkých dotazníkov na webovú stránku spoločnosti C4Gas najneskoršie tri mesiace pred dátumom ukončenia platnosti
jeho kvalifikácie. 
V prípade aktualizácie kvalifikačného systému, dodávatelia, ktorí sa už kvalifikovali budú vyzvaní na odsúhlasenie zmien
v aktualizovanej dokumentácii. To zahŕňa aktualizáciu všeobecných, komerčných a technických dotazníkov C4Gas.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Jedna alebo viaceré zákazky, na ktoré sa vzťahuje kvalifikačný systém, sa týkajú projektu a /alebo programu
financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.4)    Dátum odoslania tohto oznámenia
27.11.2013
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KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM - VYBRANÉ ODVETVIA
 Formulár: Príloha č. 7   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

eustream, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35910712
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Votrubova 11/A
Kontaktná osoba: Martin Mikula
Telefón: +421 262507167
Email: martin.mikula@eustream.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.eusteam.sk
Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohu A
Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
C4Gas SAS
Vnútroštátne identifikačné číslo:  91180659
24 rue de la Pépiniére , 750 08 Paríž
Francúzsko
Kontaktné miesto (miesta):  24 rue de la Pépiniére
Kontaktná osoba: Cris Chetty
Telefón: +33 142940499
Internetová adresa (URL):  http://www.c4gas.com
Ďalšiu dokumentáciu možno získať na
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), NA KTORÝCH MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIU
DOKUMENTÁCIU
C4Gas SAS
Vnútroštátne identifikačné číslo:  91180659
24 rue de la Pépiniére , 750 08 Paríž
Francúzsko
Kontaktné miesto (miesta):  24 rue de la Pépiniére
Kontaktná osoba: Cris Chetty
Telefón: +33 142940499
Internetová adresa (URL):  http://www.c4gas.com
Žiadosti o účasť alebo prihlášky sa musia zasielať na adresu
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ ŽIADOSTI O ÚČASŤ A
PRIHLÁŠKY
C4Gas SAS
Vnútroštátne identifikačné číslo:  91180659
24 rue de la Pépiniére , 750 08 Paríž
Francúzsko
Kontaktné miesto (miesta):  24 rue de la Pépiniére
Kontaktná osoba: Cris Chetty
Telefón: +33 142940499
Internetová adresa (URL):  http://www.c4gas.com

I.2)    HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

I.3)    Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU
II.1)    NÁZOV PRIDELENÝ ZÁKAZKE OBSTARÁVATEĽOM
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Kvalifikačný systém pre potrubia z uhlíkovej ocele malých priemerov s menším vonkajším priemerom ako 508 mm pre
prenos zemného plynu a pre použitie v plynovodných sieťach.

II.2)    DRUH ZÁKAZKY
Tovary

II.3)    OPIS PRÁC, SLUŽIEB ALEBO TOVAROV OBSTARÁVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM KVALIFIKAČNÉHO
SYSTÉMU
Dodávka oceľového potrubia s vonkajším priemerom menším ako 508 mm pre prenos zemného plynu a pre použitie v
plynovodných sieťach zemného plynu

II.4)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 44161100-7 
Doplnkový slovník: AA12-4 

II.5)    INFORMÁCIE O DOHODE O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní:  Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Kvalifikácia do systému

Podmienky, ktoré musia hospodárske subjekty spĺňať, aby sa kvalifikovali:  Záujemcom, ktorí zareagujú na toto
oznámenie, bude umožnené kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu. Proces kvalifikácie zabezpečuje spoločnosť C4Gas SAS
(ďalej len C4Gas), so sídlom 24 Rue de la Pépinire, 75008 Paríž, Francúzsko, v súlade s platnými postupmi podľa
smernice EÚ 2004/17 ES . Záujemca potvrdí svoj záujem o účasť v kvalifikačnom systéme zaslaním žiadosti na adresu:
info@c4gas.com. V predmete e-mailu záujemca uvedie názov kvalifikačného systému a zároveň do správy uvedie svoje
identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo spoločnosti, IČO, meno, telefonický kontakt a e-mail kontaktnej osoby). Na
tento účel je tiež možné využiť kontaktný formulár na stránke www.c4gas.com. Komunikácia so spoločnosťou C4Gas
bude prebiehať v anglickom jazyku elektronickými prostriedkami. Po doručení žiadosti bude záujemca vyzvaný na
vyplnenie informačného dotazníka ešte pred zahájením procesu registrácie. Registrácia prebieha on-line na stránke
www.C4Gas.com tak, že záujemca vyplní registračný formulár. Po úspešnej registrácii získa záujemca prístup k
pravidlám a k informáciám o podmienkach a kritériách kvalifikačného systému (kritériá a pravidlá KS), ktoré musí splniť
na to aby sa kvalifikoval. Proces zaradenia do kvalifikačného systému pozostáva z nasledovných krokov: a)
Predkvalifikácia: vyplnenie všeobecného a obchodného dotazníka pre oceľové potrubia, b) Prevádzková kvalifikácia:
auditu výrobného závodu c) Plná kvalifikácia: kontrola výrobného závodu a dodatočného testovania. 
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok: Podmienkou pre postup v procese kvalifikácie je
uspokojivé vyplnenie dotazníkov a to, aby záujemca získal aspoň minimálny počet bodov v ich vyhodnotení. Všetky
dotazníky sa vyhodnotia na základe vopred určeného hodnotiaceho mechanizmu a záujemcovia, ktorí dosiahnu vopred
určený počet bodov budú vyzvaní, aby predložili ďalšie informácie týkajúce sa obchodných a technických otázok pre
danú kategóriu, vyplnením technických dotazníkov. Tieto dotazníky získa záujemca na webovej stránke
www.C4Gas.com. Odpovede sa musia priamo vpísať do dokumentu (.doc) a po vyplnení dotazníka sa tento musí opäť
nahrať na webovú stránku spoločnosti C4Gas. Lehota pre vyplnenie dotazníkov spoločnosti C4Gas, za účelom kvalifikácie
dodávateľa, je tri mesiace od registrácie. V prípade, ak záujemca nesplní niektorú z podmienok uvedených v kritériách a
pravidlách kvalifikačného systému, bude jeho žiadosť o zaradenie do kvalifikačného systému zamietnutá. V prípade
splnenia všeobecných, obchodných a technických podmienok určených v kritériách a pravidlách kvalifikačného systému,
bude záujemca v zmysle týchto kritérií a pravidiel kvalifikačného systému vyzvaný na audit výrobného závodu. Cieľom
auditu je zhodnotenie kvality výrobných postupov na základe normy ISO 9000, preverenie správnosti tvrdení uvedených
v technickom dotazníku a zhodnotenie reálnej kapacity výrobného závodu, ktorý vyrába rúry. Počas skúšobnej dodávky
bude na vybraných potrubiach príslušnej veľkosti/stupňa/hrúbky steny vykonané testovanie na základe dohody s
určenými zástupcami spoločnosti C4Gas. Všetky výsledky vykonaných testov sa budú hodnotiť podľa normy EN-10208-2
a ISO 3183. Záujemca sa bude považovať za kvalifikovaného až po prvej úspešnej skúšobnej objednávke.
Postupy overovania splnenia každej z uvedených podmienok:  Vyhodnotenie komerčného dotazníka 
Vyhodnotenie technického dotazníka 
Audit výrobného závodu 
Dodatočné testy produktu

III.1.2)Informácie o vyhradených zákazkách 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.1.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených v špecifikáciách alebo vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní

IV.1.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronicá aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Dĺžka trvania kvalifikačného systému

Iné
IV.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
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Obnovovanie kvalifikačného systému: Áno
Formálne náležitosti na vyhodnotenie splnenia požiadaviek:  Je potrebné, aby sa kvalifikovaný dodávateľ rekvalifikoval
pred uplynutím dátumu ukončenia platnosti jeho kvalifikácie. Dodávateľ je zodpovedný za vyplnenie a odoslanie
všetkých dotazníkov na webovú stránku spoločnosti C4Gas najneskoršie tri mesiace pred dátumom ukončenia platnosti
jeho kvalifikácie. 
V prípade aktualizácie kvalifikačného systému, dodávatelia, ktorí sa už kvalifikovali budú vyzvaní na odsúhlasenie zmien
v aktualizovanej dokumentácii. To zahŕňa aktualizáciu všeobecných, komerčných a technických dotazníkov C4Gas.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Jedna alebo viaceré zákazky, na ktoré sa vzťahuje kvalifikačný systém, sa týkajú projektu a /alebo programu
financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.4)    Dátum odoslania tohto oznámenia
27.11.2013
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INFORMÁCIA O PLNENÍ ZMLUVY (NADLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 1  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

INFORMÁCIA O PLNENÍ ZMLUVY
Typ informácie:  o ukončenom plnení zmluvy (Z)
Druh zákazky:  Tovary

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Anna Veselá; PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 484393722 / 249234331
Fax: +421 4843413326
Email: anna.vesela@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa (URL):  http://www.financnasprava.sk

ODDIEL V. VÝSLEDOK PLNENIA ZMLUVY
V.1.    UZATVORENÁ ZMLUVA 

V.1.1.    Názov a označenie zmluvy 
Strelivo do strelných zbraní; Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 2993/2011.

V.1.2.    Dátum uzatvorenia zmluvy 
25.08.2011

V.3.     SPLNENIE ZMLUVY 
V.3.1.    Plnenie zmluvy bolo ukončené dodaním predmetu zmluvy 

Áno
V.3.2.     Pôvodná zmluvná cena

Hodnota s DPH: 418 918,0000 EUR
Skutočne zaplatená cena za predmet zmluvy
Hodnota s DPH:  410 758,0000 EUR
Odôvodnenie rozdielu medzi pôvodnou zmluvnou cenou a skutočne zaplatenou cenou za predmet zmluvy :  Zadávanie
zákaziek na základe a počas platnosti rámcovej dohody sa realizovalo formou písomných 
objednávok podla aktuálnych potrieb objednávatela.

V.3.3.     Trvanie zmluvy
Trvanie:  v mesiacoch
Hodnota:  24

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.     ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

VI.1.1.     Evidenčné číslo spisu
2993/2011; 2197/2012; 2013/51946

VI.1.2.     Zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúce sa tejto zmluvy 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2011/S 060-097047 z  26.03.2011
Číslo oznámenia vo VVO: 13417-VZT, číslo VVO 145/2013 z 26.07.2013

VI.2.     ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva 
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 je od 1. januára 2012 
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa tohto zákona.Sídlo Finančného riaditeľstva SR sa v súlade so 
zákonom č. 441/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štatnej správy v oblasti daní, 
poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov mení na : Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská 
Bystrica.

VI.3.     Dátum odoslania tejto informácie 
27.11.2013
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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ TRANSPARENTNOSTI EX ANTE
 Formulár: Príloha č. 15   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

Toto oznámenie upravuje:
smernica 2004/18/ES

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30416094
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, 810
05 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Holecová
Telefón: +421 259494111
Email: viera.holecova@telecom.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV/OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Správa, prevádzka, údržba, vývoj a rozvoj centrálneho registra systému Digitálny tachograf.

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby
Kategórie služieb č: 7
Hlavné miesto alebo lokalita poskytovania služieb:  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie
slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Kód NUTS:
SK01

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Správa, prevádzka, údržba, vývoj a rozvoj centrálneho registra systému Digitálny tachograf vplývajúci z Nariadenia
Komisie EÚ č. 1360/2002 z 13.júna 2002 o záznamovom zariadení v cestnej doprave v platnom znení a zo zákona č.
461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave (ďalej len zákon č .461/2007 Z. z.).Poskytnutie
komplexnej prevádzky informačného systému Digitálny tachograf v priestoroch uchádzača, pokrytie výkonu služieb
súvisiacich s prevádzkou HW komponentov, SW aplikácií, databázových serverov, sieťovej infraštruktúry, personalizačnej
linky a ostatných prvkov v zmysle zákona č. 461/2007 Z. z. s cieľom udržania parametrov dostupnosti IS a úrovni
bezpečnosti.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 72000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72250000-2,  72267000-4,  72322000-8,  80531200-7,  79421000-1,  51610000-1,  30200000-1,
72212100-0,  72267100-0 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ)

1/3



c3) - Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov - súvisiace s ochranou výhradných práv
Popri označení kolónky/kolónok vyššie zároveň jasným a prehľadným spôsobom vysvetlite dôvod, prečo je zadanie
zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie zákonné, pričom v každom prípade uveďte príslušné skutočnosti a prípadne závery právnych predpisov v
súlade s článkami príslušnej smernice.:  Informačný systém Digitálny tachograf slúži na správu pracovných postupov
dotknutých subjektov, evidenciu, vedenie registra žiadateľov, personalizáciu a vydávanie všetkých druhov čipových
kariet (karta vodiča, dielenská karta, kontrolná karta, podniková karta). Informačný systém v súlade so zákonom č.
461/2007 Z. z. bol vybudovaný a prevádzkovaný na základe Zmluvy o poskytovaní služby č. 129/270/2005 zo dňa
26.08.2009 (ďalej len zmluva) spoločnosťou Tempest, a.s., IČO 31326650, so sídlom Galvaniho17/B, 821 04 Bratislava
2, (ďalej len Tempest, a.s.). Zmluva so spoločnosťou Tempest, a.s. bola uzavretá na základe verejného obstarávania s
účinnosťou do 26.08.2013. Samotný Systém Digitálny tachograf pokrýva procesy nevyhnutné pre zber, spracovanie dát,
overenie dát prostredníctvom medzinárodnej siete Tachonet a personalizáciu čipových kariet Digitálneho tachografu,
vrátane rozhrania pre prácu a procesy pracovníkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ďalej len MDVRR SR).  
 
Spoločnosť TEMPEST a.s. vlastní autorské práva k samotnému informačnému systému ako aj k podkladovým
materiálom vytvorených pri vývoji informačného systému Digitálny tachograf.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že vydávanie kariet do Digitálnych tachografov je potrebné podľa zákona č. 461/2007 Z. z.
zabezpečiť aj na ďalšie obdobie, MDVRR SR v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 618/2003 Z.z.), ktorých je spoločnosť
Tempest, a. s. k vzťahu ku vybudovanému Systému Digitálny tachograf držiteľom, zvolilo formu obstarávania v súlade s
§ 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon č. 25/2006 Z. z.), a to Priamym rokovacím konaním s držiteľmi výhradných práv k autorskému dielu.  
Využitie súčasných komponentov systémov si vyžiada dôkladnú znalosť použitých technológií na úrovni jadra
informačného systému, ktorá je viazaná na autorské práva spoločnosti Tempest, a.s., využitie a prípadnú zmenu môže
vykonať výhradne táto spoločnosť.  
 
Spoločnosť Tempest, a.s. ako nositeľ výhradných práv k dielu softvérové produkty tvoriace súčasť informačného
systému Digitálny tachograf neudelila MDVRR SR ani žiadnej tretej osobe súhlas k výkonu zásahov do diela tvoriaceho
komplexné riešenie. Podľa ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. má uvedená spoločnosť výhradné práva na vykonanie
zásahov do diela. Na základe uvedeného je splnená podmienka použitia postupu Priame rokovacie konanie podľa 58
ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. z dôvodu, že služby, ktoré sú predmetom zákazky, môže z dôvodov
vyplývajúcich z výhradných práv, ktorými sú autorské práva podľa autorského zákona, poskytnúť len určitý dodávateľ a
to spoločnosť Tempest, a.s.

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Nie
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
28044/2013/D 150

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  Správa, prevádzka, údržba, vývoj a rozvoj centrálneho registra systému Digitálny tachograf.

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY
Tempest, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  IČO 31326650
Galvaniho 17/B , 82104 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 250267111

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  1 600 000,0000 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac
Počet rokov
Hodnota:  4

V.5)    INFORMÁCIE O SUBDODÁVKACH
Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
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Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.3)    ODVOLACIE KONANIE

VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Orgán zodpovedný za mediáciu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30416094
Námestie slobody č. 6 , 810 05 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 25949429

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ TRANSPARENTNOSTI EX ANTE
 Formulár: Príloha č. 15   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

Toto oznámenie upravuje:
smernica 2004/18/ES

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Majerová
Mobil: +421 903444972
Telefón: +421 258311127
Fax: +421 258311701
Email: zuzana.majerova@ndsas.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.ndsas.sk

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet:  Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV/OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Dodávka meteorologických údajov zo SHMÚ pre jednotný cestný meteorologický systém BorrmaWeb

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby
Kategórie služieb č: 12
Hlavné miesto alebo lokalita poskytovania služieb:  sídlo verejného obstarávateľa
Kód NUTS:
SK010

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodať meteorologické údaje SHMU, ktoré budú slúžiť ako podporný nástroj 
systému Borrmaweb pre riadenie výkonu zimnej služby na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS pre 148 až 
200 lokalít. Výstupy z numerického predpovedného modelu špecializovaného na predpovede pre cesty: 
Cestný model musí využívať okrem údajov z lokálneho meteorologického modelu aj lokálne merania a musí byť schopný 
poskytovať predpovede pre 148 až 200 lokalít na 72 h dopredu s krokom 1 h, ktoré budú obsahovať min. nasledovné 
parametre: Teplota povrchu vozovky, Teplota vzduchu, Teplota rosného bodu, Relatívna vlhkosť, Rýchlosť vetra, Typ 
zrážok, Množstvo zrážok, Výška nového snehu, Stav vozovky (napr. suchá, vlhká, sneh alebo ľad na vozovke). 
Aktualizácia predpovedí 4x denne. 
Údaje z meteorologických radarov: Dodávka operatívnych aktuálnych údajov z meteorologických radarov produkt 
maximálna radarová odrazivosť. Pokrytie celého územie Slovenska. Aktualizácia každých 5 minút.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351610-2 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž
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Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ)
c1) - Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov - technický
Popri označení kolónky/kolónok vyššie zároveň jasným a prehľadným spôsobom vysvetlite dôvod, prečo je zadanie
zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie zákonné, pričom v každom prípade uveďte príslušné skutočnosti a prípadne závery právnych predpisov v
súlade s článkami príslušnej smernice.:  NDS ako správca vybraných pozemných komunikácií zo zákona zodpovedá za
škody, ktoré vznikli 
užívateľom týchto komunikácií a ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v 
medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. Najvýznamnejšie závady v 
zjazdnosti spôsobuje poveternostná situácia počas zimného obdobia, ktoré je možné eliminovať včasnými a kvalitnými 
predpoveďami. Na svete existuje niekoľko meteorologických firiem (webových serverov), ktoré sú schopné dodávať 
meteorologické predpovede pre rôzne lokality za relatívne nízke poplatky. Tieto predpovede sú však všeobecného 
charakteru pre veľké územné plochy a s niekoľko hodinovým oneskorením. Spravidla ide maximálne o údaje o teplote 
vzduchu, smeru vetra a pravdepodobnosti zrážok. 
Pre potreby riadenia zimnej služby NDS vlastní vyše 100 špeciálnych cestných meteorologických staníc, ktoré merajú 
rôzne veličiny (povrchová a podpovrchová teplota, teplota vzduchu, rýchlosť a smer vetra, typ a množstvo zrážok, 
viditeľnosť, rosný bod, relatívna vlhkosť, bod mrazu pomocou aktívnej alebo pasívnej sondy, a iné) s minimálnym 
krokom a v reálnom čase. NDS disponuje jednotným cestným meteorologickým systémom BorrmaWeb, ktorý zbiera 
všetky údaje z týchto meteorologických staníc a vizualizuje ich v aplikácii prístupnej všetkým operátorom zimnej služby. 
Predmetný systém je potrebné doplniť o profesionálne meteorologické predpovede a výstrahy na dlhší čas dopredu, čím 
sa dosiahne vyššia efektivita pri riadení zimnej služby. 
Jediná organizácia (na svete), ktorá je schopná systém BorrmaWeb napĺňať v dostatočnej kvalite aktuálnymi údajmi je 
SHMU. SHMU vlastní na území Slovenska množstvo profesionálnych pozemných meteorologických staníc, má prístup k 
družicovým záberom v reálnom čase a vlastní dva meteorologické radary s pokrytím celého územia Slovenska, ktorých 
dáta sú schopní dodávať s oneskorením 5min. Ďalej prevádzkuje už existujúci a funkčný predpovedný model (METRo) 
špecializovaný na cestné predpovede. 
Taktiež je vlastníkom superpočítača, ktorý na základe všetkých nazbieraných údajov 4 x denne generuje lokálne 
predpovede v predpovednom modeli ALADIN a INCA, ktorých výsledky sú nevyhnutné pre prevádzkovanie modelu 
špecializovaného pre cestné siete. Výsledky modelu a systému, ktoré sú zamerané na predpovede pre územie Slovenska 
sú v rozlíšení od cca 9 do 1 km s krokom 1h až na 72h dopredu. Taktiež vlastní, udržiava a tvorí databázy pozorovaní a 
modelových výpočtov pokrývajúcich celé Slovensko, ktoré sú nevyhnutné na spracovávanie, validáciu a ďalší vývoj
meteorologického modelu, systému a špecializovaného cestného modelu. 
Iná organizácia, ktorá by chcela dodávať dáta pre systém BorrmaWeb by musela vybudovať po území Slovenska sieť
meteorologických staníc, meteorologické radary a vybudovať počítačový predpovedný model.

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

10302/2013/58
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúce sa tejto zákazky

Nie

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY
Slovenský hydrometeorologický ústav
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156884
Jeséniova 17 , 83315 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 259415369

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  435 000,0000 EUR
Bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.3)    ODVOLACIE KONANIE

VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
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Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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19208 - DES
Vestník č. 235/2013 - 30.11.2013

 
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ TRANSPARENTNOSTI EX ANTE
 Formulár: Príloha č. 15   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

Toto oznámenie upravuje:
smernica 2004/18/ES

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00164381
Stromová 1, 813 30 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Stromová 1, Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Juraj Janík
Telefón: +421 259374236
Fax: +421 259374237
Email: juraj.janik@minedu.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV/OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Reedícia učebníc 2. aktualizácia EP na rok 2013 od SPN ML

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby
Kategórie služieb č: 15
Hlavné miesto alebo lokalita poskytovania služieb:  Xepap s.r.o., Zvolen
Kód NUTS:
SK0

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Verený obstarávateľ hodlá uzatvoriť zmluvu s vydavateľstvom SPN ML na reedíciu učebníc používaných na základných a 
stredných školách týchto titulov: 
1.Matematika pre 3. ročník základnej školy učebnica (Černek), náklad 30 000 ks 
2.Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Krasnovský, Tonková, Miháliková, 
Letz - odborný garant), náklad 20 000 ks 
3.Matematika pre 4. ročník základnej školy učebnica (Černek), náklad 25 000 ks 
4.Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Uhereková, Bizubová), náklad 15 
000 ks 
5.Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl (Drozdíková, Ďurajková) náklad 15 000 ks 
6.Tvorivá informatika. Prvý zošit o obrázkoch + CD (Salanci), náklad 11 000 ks 
7.Tvorivá informatika. Prvý zošit o číslach a tabuľkách + CD (Kalaš, Bezáková), náklad 11 000 ks 
8.Tvorivá informatika. Prvý zošit s internetom (Varga, Hrušecká), náklad 10 000 ks 
9.Tvorivá informatika. Informatika okolo nás (Kalaš, Winczer), náklad 10 000 ks 
10.Tvorivá informatika. Prvý zošit z programovania + CD (Kalaš, Blaho), náklad 13 000 ks 
11.Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl (Kopinová, Ružičková, Damboráková), náklad 40 000 ks 
12.Hudobná výchova pre 2. ročník základnej školy (Langsteinová, Felix), náklad 16 000 ks 
13.Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl (Langsteinová, Felix), náklad 13 000 ks 
14.Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl (Langsteinová, Felix), náklad 11 000 ks 
15.Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl (Langsteinová, Felix), náklad 12 000 ks 
16.Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl (Čarný, Ferliková, Pondelíková, Bláha, Čarná), náklad 20 000 ks 
17.Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy (Čarný, Ferliková, Pondelíková, Bláha, Čarná), náklad 8 000 ks 
18.Matematika pre 3. ročník základnej školy s VJM učebnica preklad (Černek), náklad 2 000 ks 
19.Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy s VJM preklad (Wiegerová, Česlová, Kopáčová), náklad 2 000 ks 
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20.Matematika pre 4. ročník základnej školy s VJM - učebnica preklad (Černek), náklad 3 000 ks 
21.Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy s VJM preklad (Wiegerová, Česlová, Kopáčová), náklad 3 000 ks 
22.Maďarský jazyk pre 7. ročník základnej školy s VJM (Bolgárová, Bukorová), náklad 2 500 ks 
23.Maďarský jazyk pre 8. ročník základnej školy s VJM (Bolgárová, Bukorová), náklad 2 500 ks 
24.Maďarská literatúra pre 8. ročník základnej školy s VJM (Ádám), náklad 2 500 ks 
25.Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl (Letz, Bada, Bocková, Krasnovský, Lukačka, Tonková), náklad 15 000 
ks 
26.Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl (Letz, Bocková, Kačírek, Kodajová, Tonková), náklad 15 000 ks 
27.Slovenský jazyk pre 1. 4. ročník SŠ (Hincová, Húsková), náklad 15 000 ks 
28.Organická chémia I (pre gymnáziá) (Zahradník, Lisá), náklad 6 000 ks 
29.Organická chémia II (pre gymnáziá) (Zahradník, Lisá, Tóthová), náklad 6 000 ks 
30.Cestovný ruch (Gúčik), náklad 2 000 ks 
31.Ekonomika pre učebné odbory výrobného a nevýrobného zamerania (Hartmannová, Jakubeková), náklad 2 500 ks 
32.Hospodárske výpočty a štatistika pre 2. roč. OA (Ďuricová, Kelemen), náklad 2 500 ks 
33.Manažment pre OA (Papula, Papulová), náklad 2 500 ks 
34.Marketing I pre študijné odbory SOŠ (Hartmannová, Kyseľová), náklad 2 300 ks 
35.Odborné texty z nemeckého jazyka pre SOŠ ekonomika, organizácia obchodu, služby (Velichová, Gregorová), náklad
1 000 ks, 36.Psychológia pre 1. roč. SPgŠ, PaSA, PaKA (Zelina a kol.), náklad 1 000 ks 
37.Hudobná výchova pre 1. ročník základnej školy s VJM (Orsovicsová), náklad 3000 ks

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79810000-5 

II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ)
c3) - Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov - súvisiace s ochranou výhradných práv
Popri označení kolónky/kolónok vyššie zároveň jasným a prehľadným spôsobom vysvetlite dôvod, prečo je zadanie
zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie zákonné, pričom v každom prípade uveďte príslušné skutočnosti a prípadne závery právnych predpisov v
súlade s článkami príslušnej smernice.:  c3) - Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov -
súvisiace s ochranou výhradných práv 
Popri označení kolónky/kolónok vyššie zároveň jasným a prehľadným spôsobom vysvetlite dôvod, prečo je zadanie
zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku
Európskej únie zákonné, pričom v každom prípade uveďte príslušné skutočnosti a prípadne závery právnych predpisov v
súlade s článkami príslušnej smernice.: Pri zabezpečení nákupu učebníc bude použitý postup priame rokovacie konanie v
zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade s § 58 ods. 1 písm. b) - tovar, stavebné práce alebo služby z technických, umeleckých dôvodov alebo
z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. Na predmet zákazky sa vzťahuje
osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (autorský zákon). Vydavatelia disponujú výhradnými autorskými právami na vydanie učebníc a pracovných
zošitov, čo preukázali originálmi, resp. notársky overenými kópiami licenčných zmlúv s autormi diel.

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Nie
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
34/PRK-NZ/2013:3-25

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúce sa tejto zákazky
Nie

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov:  Zmluva na dodanie reedícii učebníc

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31 333 176
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Sasinkova 5 , 81108 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Telefón: +421 250227312

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  954 700,0000 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac
Počet mesiacov
Hodnota:  3

V.5)    INFORMÁCIE O SUBDODÁVKACH
Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
VI.2)    ĎALŠIE INFORMÁCIE

Toto oznámenie o dobrovoľnej transpatrentnosti sa uverejňuje opakovane z dôvodu, že pri predchádzajúcom zverejnení
neboli dodržané všetky náležitosti potrebné pre dodržanie procesu.  
Dôvodm pre použitie tohoto nesúťažného postupu je že v zmysle § 13, ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov MŠVVaŠ SR poskytuje
školám schválené učebnice, schválené učebné texty a schválené pracovné zošity vrátane ich prepisov do Braillovho
písma alebo iných vhodných foriem prepisov na základe ich objednávky bezplatne. Predmetom zákazky je nákup reedícií
už existujúcich schválených učebníc a pracovných zošitov potrebných na doplnenie 
a obnovu učebnicového fondu v základných a stredných školách, ktoré si učebnice a pracovné zošity objednali 
prostredníctvom https://edicnyportal.iedu.sk/sk/objednavanie-ucebnic a požadujú ich dodanie pre školský rok 
2013/2014.  
Rokovanie bude zabezpečovať: Mgr. Zdenko Krajčír, generálny riaditeľ, PhDr. Tatiana Poliaková PhD., Vedúca oédičného
odboru, Mgr. Mária Hlavatá.

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.11.2013
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Redakčné opravy 
Redakčná oprava k oznámeniu číslo 17537-MST : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova
lekárska fakulta Martin
<br>V oznámení 17537-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa Univerzita Komenského v
Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin zverejnenom vo
VVO č. 208/2013 zo dňa 24.10.2013 boli nesprávne zverejnené údaje<br><br>OPRAVA
TEXTU<br>Miesto, kde má byť text upravený:<br>IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a
doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu <br>Namiesto: <br>Lehota na prijímanie
žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom<br>Dátum a čas: 02.12.2013 11:00<br>Viď:
<br>Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom<br>Dátum a čas:
12.12.2013 11:00<br><br><br>	
 
Redakčná oprava k oznámeniu číslo 18430-WYP : Obec Horná Ždaňa
<br>V oznámení 18430-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Obec Horná Ždaňa, Horná Ždaňa
167, 966 04 Horná Ždaňa zverejnenom vo VVO č. 221/2013 zo dňa 12.11.2013 boli nesprávne
zverejnené údaje<br><br>OPRAVA TEXTU<br>Miesto, kde má byť text upravený: <br>IV.1.1 Kritéria
na vyhodnotenie ponúk<br>Namiesto: <br>cena:<br>váha 10<br><br>lehota dodania predmetu
zákazky: <br>váha 35<br><br>technické vyhotovenie, estetické a funkčné vlastnosti dier: <br>váha
32<br><br>rýchlosť poskytnutia servisnej služby: 11<br>zmluvná pokuta: 12<br>Viď: <br>cena:
<br>váha 15<br><br>lehota dodania predmetu zákazky: <br>váha 38<br><br>technické vyhotovenie,
estetické a funkčné vlastnosti dier:<br> váha 32<br><br>rýchlosť poskytnutia servisnej služby:
15<br><br>OPRAVA DÁTUMU<br>Miesto, kde má byť dátum upravený: <br>IV.2.3 Lehota na
predkladanie ponúk<br>Namiesto: 02.12.2013 10:00<br>Viď: 10.12.2013 08:00<br><br>OPRAVA
DÁTUMU<br>Miesto, kde má byť dátum upravený: <br>IV.2.4 Podmienky otvárania
ponúk<br>Namiesto: 03.12.2013 14:00<br>Viď: 10.12.2013 14:00<br><br><br>	
 
Redakčná oprava k oznámeniu číslo 18709-WYS : Mesto Trstená
<br>V oznámení 18709-WYS verejného obstarávateľa/obstarávateľa Mesto Trstená, Bernolákova 96/8,
028 01 Trstená zverejnenom vo VVO č. 226/2013 zo dňa 19.11.2013 boli nesprávne zverejnené
údaje<br><br>OPRAVA TEXTU<br>Miesto, kde má byť text upravený: <br>VI.2. Ďalšie doplňujúce
informácie<br>Ďalšie doplňujúce informácie - pridáva sa nový bod 10. v znení:<br>Otvaranie ponúk v
časti ostatné sa uskutoční na neverejnom zasadnutí dňa 16.12.2013 13:00 hod. v zasadačke Mestského
úradu Trstená, na adrese uvedenej v odiely I bodu I.1 tejto výzvy.<br><br>OPRAVA
DÁTUMU<br>Miesto, kde má byť dátum upravený: <br>IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných
podkladov a doplňujúcich dokumentov<br><br>Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo
o prístup k dokumentom<br>Namiesto: 09.12.2013 10:00<br>Viď: 16.12.2013 12:00<br><br>OPRAVA
DÁTUMU<br>Miesto, kde má byť dátum upravený: IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk<br>Namiesto:
09.12.2013 10:00<br>Viď: 16.12.2013 12:00<br><br>OPRAVA DÁTUMU<br>Miesto, kde má byť dátum
upravený: IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk<br>Namiesto: 09.12.2013 11:00<br>Viď: 16.12.2013
13:00<br><br><br>	
 
Redakčná oprava k oznámeniu číslo 11143-MST : MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
<br>V oznámení 11143-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
Bratislavy, Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava - mestská časť Ružinov zverejnenom vo VVO č. 128/2013



zo dňa 02.07.2013 boli nesprávne zverejnené údaje<br><br>OPRAVA DÁTUMU<br>Miesto, kde má
byť dátum upravený: <br>IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov
viazané<br>Namiesto: 31.12.2013<br>Viď: 30.01.2014<br><br><br>	
 
Redakčná oprava k oznámeniu číslo 11580-MST : Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie
<br>V oznámení 11580-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie        , Cyprichova 42, 831 05 Bratislava-Rača zverejnenom vo VVO č.
129/2013 zo dňa 03.07.2013 boli nesprávne zverejnené údaje<br><br>OPRAVA DÁTUMU<br>Miesto,
kde má byť dátum upravený: <br>IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov
viazané<br>Namiesto: 30.11.2013<br>Viď: 31.12.2013<br><br><br>	
 


