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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
IČO: 42134943
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.
Telefón: +421 268260301
Fax: +421 268260242
Email: ivana.pichanicova@nucem.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.nucem.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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Dodávka digitálneho multifunkčného zariadenia a súvisiacich tovarov a služieb
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava
NUTS kód:
SK01
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho multifunkčného zariadenia a služieb spojených s jeho dopravou na miesto
dodania, inštaláciou, preukázaním funkčnosti, základným zaškolením na mieste dodania, taktiež starostlivosť o zriadenie
počas záručnej lehoty vrátane dodávok originálneho spotrebného materiálu a náhradných dielov, ktorých pravidelnú
výmenu požaduje výrobca počas záručnej lehoty a dodávanie pozáručného servisu, profylaktiky a údržby zariadenia.
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka originálnych náhradných dielov po uplynutí záručnej lehoty, originálneho
spotrebného materiálu, tonerov a spiniek.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.3 Opis
predmetu zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30121430-6
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42962000-7, 50313100-3, 50313200-4, 30125120-8, 34913000-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 38 200,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 36

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo
ods. 5 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
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III.1.2.

III.1.3.

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 nie starším ako tri mesiace. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm.
h) čestným vyhlásením.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné postavenie
vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých
dokladov uvedených podľa tohto bodu.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1 Finančné a ekonomické
postavenie v zmysle § 27 Zákona o verejnom obstarávaní preukáže záujemca predložením týchto dokladov (originál
alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
2.1.1 § 27 ods.1 písm. a) Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť finančné
záväzky za obdobie predchádzajúcich troch rokov originál alebo úradne overená kópiu, nie staršiu ako tri mesiace ku
dňu predloženia ponuky. Vyjadrenie banky musí obsahovať údaje o tom, že uchádzač v prípade splácania úveru
dodržiava splátkový kalendár, jeho bežný účet nebol za obdobie rokov 2010, 2011, 2012 - do vydania vyjadrenia banky
predmetom exekúcie. K vyjadreniu banky (bánk) sa vyžaduje predložiť čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené
účty len v bankách od ktorých predložil vyjadrenie.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie
je požadovaný žiaden číselný údaj, a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a
preukázania finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že záujemca je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom na
dodávku predmetu zákazky a preto musí záujemca preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s
plnením predmetu zákazky.
2.1.2 § 27 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky
týka za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží doklady (výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch) za
posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti a čestné vyhlásenie o obrate dosiahnutom v predmete zákazky (dodávka digitálneho
multifunkčného zariadenia a súvisiacich tovarov a služieb). Uchádzač zvýrazní číslo riadku v predmetnom dokumente. Ak
uchádzač vedie podvojné účtovníctvo, sú to tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 601, 602 časť II.1 číslo riadku
05 výkazu ziskov a strát; ak uchádzač vedie jednoduché účtovníctvo sú to tržby z predaja výrobkov a služieb riadok 02
výkazu o príjmoch a výdavkoch.
Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej
meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať minimálny úhrnný obrat 76.000,€ spolu za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Požadované výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzač predloží ako
doslovný odpis vyhotovený správcom dane, resp. podľa právnych predpisov v krajine jeho sídla. V prípade ak uchádzač
nemá k dispozícii výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012 ako doslovný odpis vyhotovený
správcom dane, resp. podľa právnych predpisov v krajine jeho sídla, predloží nepotvrdený doklad a čestné prehlásenie o
výške dosiahnutého obratu v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za rok 2012, podpísané štatutárnym zástupcom,
resp. oprávnenou osobou.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a
potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požadovaním tejto
podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky, skúma vyšku obratu a finančnú stabilitu.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu zákazky,
predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku trvania tejto zákazky.
2.2 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie.
2.3 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie ekonomického a finančného postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie ekonomického a finančného
postavenia v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. 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 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Uchádzač predloží ako súčasť svojej žiadosti o účasť aj samotnú zmluvu s treťou osobou, ako aj doklad
podľa § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu ktorej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
2.4 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bode 2.1.
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.: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri
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roky (t. j. v rokoch 2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
a)bol verejný obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí verejný obstarávateľ,
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich dodaní;
Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží zoznam zmlúv s minimálne 1 zmluvou na dodanie tovaru rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t.j. dodávka digitálneho multifunkčného zariadenia a súvisiacich
tovarov a služieb) za predchádzajúce tri roky (t. j. v rokoch 2010, 2011, 2012) v celkovej úhrnnej min. hodnote 90 000
eur s DPH za celé obdobie t. j. za roky 2010, 2011 a 2012. Uchádzačom predložené zoznamy zmlúv podľa tohto bodu
budú obsahovať aj názov a sídlo odberateľa a opis predmetu zákazky za účelom posúdenia rovnakého alebo podobného
charakteru, ako aj tel. č. a meno zamestnanca odberateľa za účelom možnosti overenia údajov.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Účelom požiadavky na predloženie
zoznamu dodanych tovarov v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti tykajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal
uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivy a technicky spôsobily
zrealizovať predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejnym obstarávateľom stanovená primerane k
rozsahu a charakteru predmetu zákazky (dodávaného tovaru), ktory je predmetom zákazky a jej potreba vyplynula z
dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzač disponuje odbornymi skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a je
schopný ho plniť/dodať.
3.2 § 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 25/2006 Z. z.: ak ide o tovar, ktorym sú vyrobky, ktoré sa majú dodať, vzorkami,
opismi alebo fotografiami.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podla § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Prospektový
materiál ponúkaného tovaru dokazujúci splnenie technických požiadaviek na predmet obstarávania a zároveň originál,
overenú kópiu, prípadne čestné vyhlásenie alebo iný doklad technických parametrov digitálneho multifunkčného
zariadenia, ktoré je predmetom zákazky požadovanej kvality. Doklad musí byť potvrdený výrobcom.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Účelom požiadavky na splnenie
predmetnej podmienky účasti , ako jednej z podmienok účasti tykajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj
minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či má uchádzač dostatočnú materiálnu
vybavenosť, či je spoľahlivy a technicky spôsobily zrealizovať predmet zákazky a či je uchádzač oprávnený disponovať
tovarom, ktory je predmetom zákazky.
3.3. § 28 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického
vybavenia a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení;
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podla § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
3.3.1. Oprávnenie, certifikát alebo iný doklad výrobcu, alebo výrobcom autorizovaného dovozcu/distribútora pre SR, že
uchádzač je autorizovaným predajcom, resp. je zmluvným partnerom, a je oprávnený predávať inštalovať ponúkané
tovary na území Slovenskej republiky.
3.3.2. Oprávnenie, certifikát alebo iný doklad výrobcu, alebo výrobcom autorizovaného dovozcu/distribútora pre SR, že
uchádzač je oprávnený/autorizovaný vykonávať údržbu, vykonávať záručný a pozáručný servis zariadenia, ktoré je
predmetom zákazky, v rámci celého územia Slovenskej republiky, alebo predloženie zmluvného vzťahu s inou
právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá je túto skutočnosť schopná plniť. Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač
preukáže potvrdením výrobcu o oprávnení udelenom uchádzačovi vykonávať autorizovaný servis na ním vyrábaných
zariadeniach. V prípade, ak uchádzač je zároveňv ýrobcom zariadenia, predloží o tom čestné vyhlásenie podpísané
štatutárom.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Účelom požiadavky na splnenie
predmetnej podmienky účasti ako jednej z podmienok účasti tykajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj
minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či má uchádzač dostatočnú technickú a
odbornú spôsobilosť, či je spoľahlivy a technicky spôsobily zrealizovať predmet zákazky.
3.4. 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením údajov o
vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov záujemcu, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby, a
to nasledovným spôsobom. Uchádzač predloží údaje o min. 2 servisných technikoch, ktorí budu realizovať servis
zariadenia a príslušenstva.
Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží údaje o minimálne 2 servisných technikoch, podpísané servisnými
technikmi, s uvedením najvyššieho dosiahnutého vzdelania, odbornej praxe (profesionálnych skúseností) formou
zoznamu zmlúv a odbornej kvalifikácie, ktoré musia obsahovať minimálne:
meno a priezvisko príslušného technika,
najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného technika,
opis/zoznam odbornej praxe (predmet, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) a
ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornej kvalifikácii: fotokópie certifikátov (oprávnení) na servis zariadenia,
na ktoré majú oprávnenie od výrobcu/alebo výrobcom autorizovaného dovozcu/distribútora pre SR (v prípade, že takéto
certifikáty vlastnia).
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vo vzťahu k predmetu
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zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požadovaním
expertov a ich skúsenosti skúma schopnosť uchádzača dodať požadovany predmet zákazky v zodpovedajúcej kvalite a
čase. Podmienky účasti sú s ohľadom na komplikovanosť, komplexnosť a rozsah tohto predmetu zákazky primerané.
Uchádzač má preukázať, že disponuje alebo bude disponovať servisnými technikmi, ich praktickych skúseností ako aj
technickych a vecnych kompetencií. Primeraná odborná prax a príslušné certifikáty jednotlivych expertov majú
preukázať ich odbornú spôsobilosť poskytovať autorizované služby podpory a údržby predmetu zákazky.
3.5. § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.: Uchádzač preukaze sposobilost udajmi o technickom vybaveni, ktore
bude mat k dispozicii na poskytnutie sluzieb súvisiacich s predmetom obstarávania. Technickym vybavenim na
poskytnutie sluzby sa rozumie minimalne zoznam servisných stredísk. Uchadzac v pripade existujuceho technickeho
vybavenia (servisného/-ých strediska/-ísk) uvedie presnú adresu, vrátane kontaktnej osoby, telefónu faxu a e-mailu a
počtu servisných pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy. Uchádzač preukaze splnenie
podmienky ucasti formou cestneho vyhlasenia.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenych podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vo vzťahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Verejny obstarávateľ požadovaním
údajov o technickom vybavení skúma schopnosť uchádzača poskytovať služby súvisiace s podporou a údržbou
predmetu zákazky.
4. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, 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 v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z.. 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 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač predloží ako súčasť svojej žiadosti o účasť aj samotnú
zmluvu s treťou osobou, ako aj doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) vo vzťahu ktorej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
5. Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z
inej meny na EUR platným v deň kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej
podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.
6. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodu 3.1 až
3.5 vyššie.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
03/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 22.07.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 22.07.2013 10:30
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1. Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy: Pred podpisom rámcovej dohody umožní úspešný uchádzač
verejnému obstarávateľovi overenie splnenia technických parametrov multifunkčného zariadenia uvedených v časti B.3
súťažných podkladov (či už priamo u uchádzača alebo iného odberateľa, ktorému totožné zariadenie v minulosti dodal).
Úspešný uchádzač je za účelom overenia povinný zabezpečiť totožné multifunkčné zariadenie najneskôr do 3
pracovných dní od predloženia požiadavky verejného obstarávateľa. V prípade nesplnenia uvedených požiadaviek
verejný obstarávateľ odstúpi od podpisu rámcovej dohody z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyzve
na uzatvorenie rámcovej dohody uchádzača, ktorý nasleduje ako ďalší v poradí.
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VI.3.

2. Predmetom obstarávania je zmiešaná zákazka na dodávku tovarov a poskytnutie služieb. Medzi dodávkou tovarov a
poskytnutím služieb je funkčná prepojenosť, jednotlivé dodávky spolu neoddeliteľne súvisia a ako také tvoria
neoddeliteľný celok.
3. Súťažné podklady budú dostupné na portáli EVO. Súťažné podklady budú verejne prístupné tak, aby bol umožnený
neobmedzený, priamy prístup k nim. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe.
4. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Postup
záujemcu/uchádzača je upravený v Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača Podprahová zákazka a Príručke EVO pre
Záujemcu/Uchádzača Spoločné moduly (verzia 3.4.2013), (ďalej len príručky Z/U), ktoré sú zverejnené na portáli EVO
www.evo.gov.sk v položke menu Metodické pokyny.
5. Splnenie podmienky účasti možno v súlade s ust. § 32 ods. 8 zákona preukázať čestným vyhlásením
záujemcu/uchádzača. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Ak uchádzač preukáže splnenie
podmienky/podmienok účasti čestným vyhlásením, do čestného vyhlásenia uvedie konkrétne doklady/dokumenty,
prostredníctvom ktorých bude následne preukazovať splnenie podmienky účasti, ako aj konkrétne informácie, údaje
adáta, na základe ktorých podmienku/podmienky účasti spĺňa.
6. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona a
technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona v intenciách podmienok uvedených v tomto
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia
uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode
III.2.1), III.2.2), III.2.3), tohto oznámenia a v súlade so zákonom. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia
splnenia podmienok účasti vyhradzuje možnosť v súlade s § 33 ods. 6 zákona požiadať uchádzačov o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov a teda aj čestného vyhlásenia vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie
predložených dokladov v lehotách stanovených v cit. ustanovení zákona, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu
lehotu.
7. Podmienkou pre účasť v zákazke je zaslanie žiadosti o registráciu do systému EVO prostredníctvom registračného
formulára dostupného na portáli EVO. Záujemca obdrží po schválení registrácie verejným obstarávateľom informačný email o zaradení do zadávania zákazky. Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady, uvedená v bode IV.3.3 tohto
oznámenia, je poslednou lehotou na podanie žiadosti o registráciu.
8. V prípade technických, či iných objektívnych problémov, ktoré neumožnia komunikáciu alebo predložiť ponuku a
príslušné doklady cez portál EVO, bude zadávanie zákazky prebiehať listinne (písomne), v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní, pričom lehoty zostávajú zachované. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z
neštandardného správania sa systému EVO si môžu záujemcovia/uchádzači stiahnuť do svojho počítača formulár pre
hlásenie porúch (porucha.rtf), ktorý je zverejnený na portáli EVO www.evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a
formulár elektronicky zaslať na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
9. Verejný obstarávateľ odporúča, aby súčasťou ponuky bol CD/DVD nosič označený názvom Dodávka multifunkčného
zariadenia s obsahom kompletnej ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejnenia dokumentov na webovom
sídle Úradu pre verejné obstarávanie, resp. profile verejného obstarávateľa. Vo väzbe na zachovávanie mlčanlivosti o
obchodnom tajomstve a informáciách označených ako dôverné, uchádzač začierni tie časti dokumentov, ktoré označí
ako dôverné.
10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zadávanie
zákazky zrušiť, ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch a v zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa
podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané
v ponukách nebudú vyhovovať požiadavkám a finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo presiahnu
stanovený limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Dátum odoslania tejto výzvy
27.06.2013

5/5

