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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Tovary
Kategória služby: 7

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
DATALAN, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35810734
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Rudolf Hodák
Telefón: +421 250257777
Fax: +421 250257700
Email: rudolf_hodak@datalan.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.datalan.sk
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
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: Osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Informačné technológie
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)
II.1.5)

II.1.6)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Nákup HW, SW a súvisiacich služieb pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát"
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: DATALAN, a.s., Pobočka
Banská Bystrica, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
Kód NUTS:SK032
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva (počítačových zostáv, monitorov, serverov atd.),
vrátane dodávky licenčného softvérového vybavenia a súvisiacich služieb. Predmet zákazky bude podobnejšie
špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30000000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30140000-2, 30190000-7, 30200000-1, 32330000-5, 32340000-8, 32420000-3, 32580000-2,
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II.1.7)
II.1.8)

II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

34971000-4, 38520000-6, 38650000-6, 48000000-8, 48100000-9, 48300000-1, 48800000-6, 48820000-2,
48983000-2
Doplnkový slovník: JA06-6
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 2
jednu alebo viac častí
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Špecifikácia predmetu zákazky a požadované množstvo bude uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 700 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 12

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Časť: 1
NÁZOV
Nákup HW a SW pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát"
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva (počítačových zostáv, monitorov,
serverov atd.), vrátane dodávky licenčného softvérového vybavenia. Predmet zákazky bude podobnejšie špecifikovaný v
súťažných podkladoch.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30000000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30140000-2, 30190000-7, 30200000-1, 32330000-5, 32340000-8, 32420000-3, 32580000-2,
34971000-4, 38520000-6, 38650000-6, 48000000-8, 48100000-9, 48300000-1, 48800000-6, 48820000-2
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Špecifikácia predmetu zákazky a požadované množstvo bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota: 500 000,0000 EUR
Časť: 2
NÁZOV
Nákup súvisiacich služieb pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát"
STRUČNÝ OPIS
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spočívajúcich vo vývoji softvéru pre projekt "Prenos, ukladanie a
spracovanie neštruktúrovaných dát". Predmet zákazky bude podobnejšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 48983000-2
Doplnkový slovník: JA06-6
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Špecifikácia predmetu zákazky a požadované množstvo bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota: 200 000,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Požaduje sa zábezpeka ponuky vo výške:
15 000,- EUR pre časť I. (Nákup HW a SW pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát") a
5 000,- EUR pre časť II. (Nákup súvisiacich služieb pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných
dát")
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Podrobné informácie o zložení zábezpeky budú 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 prostriedkov Európskeho regionálneho a rozvojového fondu (ERDF), Európskeho
sociálneho fondu (ESF), zo štátneho rozpočtu (ŠR) a vlastných zdrojov (VZ) zabezpečovaných verejným obstarávateľom
v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia žiadosti o účasť, musí však stanoviť lídra skupiny
dodávateľov, ktorému členovia skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie konať v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní. Plnomocenstvo musí byť podpísané osobami
oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, ktorí plnomocenstvo udeľujú. Plnomocenstvo bude
predložené ako súčasť žiadosti o účasť. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy uzavrela a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá
bude zaväzovať zmluvne strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté
pri realizácii predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predloženie takejto zmluvy o
príslušnej právnej forme najneskôr v deň podpisu 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
1. Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte oznámenia len ZVO). Splnenie
predmetnej podmienky preukáže predložením originálov dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 alebo 5 ZVO, prípadne
predložením ich úradne overených kópií. Spolu s týmito dokladmi je záujemca povinný predložiť: a) Čestné vyhlásenie v
zmysle § 26 ods. 2 písm. f) ZVO a b) Čestné vyhlásenie v zmysle § 26 ods. 2 písm. g) ZVO.
2. Záujemca môže doklady uvedené v § 26 ods. 2 písm. a) až e) ZVO nahradiť originálom alebo overenou kópiou
platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ZVO. K
uvedenému potvrdeniu následne prípoji čestné vyhlásenia podľa písm. a) a b), ktoré sú uvedené vyššie.
3. Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26
ods. 2 písm. a) až e) ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine svojho sídla. V prípade, ak má 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 krajne pôvodu alebo sídla uchádzača.
4. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
5. Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku musia byť preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov
vystavených v českom jazyku.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 26 ZVO a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti v
súlade s § 32 ods. 6 ZVO: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú určené v zmysle ustanovenia § 26
ZVO, t.j. verejnému obstarávateľovi vyplýva táto povinnosť priamo zo ZVO.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1) § 27 ods. 1 písm. a) ZVO
2) § 27 ods. 1 písm. d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
K bodu 1): Záujemca predloží vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (bánk), v ktorej/ktorých má
vedený/é účet/účty, ktorým/ktorými preukáže, že jeho účet/účty nebol/neboli v predchádzajúcich troch rokoch (2010,
2011, 2012) v nepovolenom debete alebo v exekúcii a že záujemca v prípade splácania úveru dodržuje splátkový
kalendár.
Záujemca zároveň musí predložiť čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk/pobočiek zahraničných bánk,
v ktorých má vedený/é účet/účty. Uvedené vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu alebo
osobou oprávnenou konať v mene záujemcu. Vyjadrenia bánk nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty
na predkladanie žiadostí o účasť. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
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Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) ZVO a potreby jej zahrnutia medzi
podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 6 ZVO: Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca preukázal, že je
ekonomicky stabilnou spoločnosťou, keďže úspešný uchádzač musí byť schopný sám finančne pokryť financovanie
predmetu zákazky do najbližších fakturačných splátok kupujúcim.
K bodu 2): Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky (dodávka HW a SW pre časť I.,
vývoj softvéru pre časť II.) za posledné tri hospodárske roky, t.j. za roky 2010, 2011, 2012, resp. za roky, ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti záujemca preukáže výkazmi ziskov a strát, resp.
výkazmi o príjmoch a výdavkoch. Z predložených výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch musí byť
zrejmé, že záujemca dosiahol obrat v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky spolu za posledné tri hospodárske roky, t.j.
za roky 2010, 2011 a 2012, vo výške minimálne 1.500.000 eur (pre časť I. Nákup HW a SW pre projekt "Prenos,
ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát") a vo výške minimálne 500.000 eur (pre časť II. Nákup súvisiacich
služieb pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát"). Záujemca musí zároveň predložiť čestné
vyhlásenie o tom, že uvedený obrat bol dosiahnutý v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, prípadne v tomto čestnom
vyhlásení uviesť výšku obratu dosiahnutého v oblasti, ktorej sa týka predmet zákazky, ak tento údaj nie je totožný s
údajmi uvedenými vo výkazoch ziskov a strát, resp. výkazoch o príjmoch a výdavkoch. Čestné vyhlásenie musí byť
podpísané štatutárnym orgánom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Výkazy ziskov a strát za požadované obdobie musia byť 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.; 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.
V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady
ekvivalentné k výkazu ziskov a strát, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v užšej súťaži v pôvodnom jazyku a
súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Záujemca musí
zároveň uviesť, ktorý údaj v doklade preukazuje požadovanú výšku obratu. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených do slovenského jazyka je rozhodujúci preklad v slovenskom
jazyku. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane.
Ak záujemca so sídlom mimo SR nevie predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie aj
s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška obratu za príslušný hospodársky rok.
Prepočet inej meny na EUR sa bude odvíjať podľa kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň odoslania
tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ. Záujemca je zároveň
povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny
vykonal.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa ekonomickej a
finančnej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) ZVO a potreby jej zahrnutia medzi
podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 6 zákona: Verejný obstarávateľ si vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty
zákazky potrebuje overiť, že záujemca je ekonomicky stabilný a schopný bezproblémovo plniť požadovaný predmet
zákazky.
Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah (podľa § 27 ods. 2 ZVO). V takomto prípade musí 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 záujemca 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. ZVO vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1)§ 28 ods. 1 písm. a) ZVO
2)§ 28 ods. 1 písm. d) ZVO v spojení s § 29 ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
K bodu 1): Záujemca predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
(dodávka HW a SW pre časť I., vývoj softvéru pre časť II.) za predchádzajúce tri roky 2010, 2011, 2012, ktorý musí
obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO. Tento zoznam bude doplnený o potvrdené referencie
obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 ZVO, okrem písm. e) a f) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje, aby finančný objem
predložených referencií bol spolu za uvedené obdobie, t.j. za roky 2010 až 2012, v hodnote:
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a) minimálne 500.000 EUR bez DPH, z toho minimálne jedna referencia musí byť v hodnote min. 200 000 EUR bez DPH
(pre časť I. - Nákup HW a SW pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát");
b) minimálne 200.000 EUR bez DPH, z toho minimálne jedna referencia musí byť v hodnote min. 50 000 EUR bez DPH
(pre časť II. - Nákup súvisiacich služieb pre projekt "Prenos, ukladanie a spracovanie neštruktúrovaných dát");
Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB - Európskej centrálnej banky)
aktuálneho v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do Úradného vestníka
EÚ. Záujemca je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v
ktorom sa prepočet meny vykonal.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO a potreby jej zahrnutia medzi
podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 6 ZVO: Aby sa verejný obstarávateľ presvedčil, že úspešný uchádzač bude
schopný bezproblémovo plniť predmet zákazky, záujemca musí požadovanými dokladmi preukázať schopnosť a
praktické skúsenosti s realizáciou podobných alebo porovnateľných služieb a dodávok tovarov ako je predmet zákazky.
Táto podmienka účasti slúži verejnému obstarávateľovi na overenie, že záujemca je schopný dodať požadovaný
predmet zákazky v rozsahu a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom.
K bodu 2): Záujemca predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
noriem zabezpečenia kvality záujemcom; záujemca môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych
noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená
kópia.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej
spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky a
potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 6 ZVO: Záujemca predmetným dokladom preukáže,
že dodávané tovary alebo poskytované služby zabezpečuje a dodáva v požadovanej kvalite v súlade s príslušnými
normami SR resp. EÚ.
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 záujemca 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 záujemca 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 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi
poskytnuté.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

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

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Počet záujemcov sa neobmedzuje.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude
realizovaná prostredníctvom portálu - systému EVO a jeho programového vybavenia pre elektronickú aukciu. Základné
informácie ohľadom realizácie elektronickej aukcie prostredníctvom systému EVO sú uvedené v príručke užívateľa
systému EVO záujemca/uchádzač. Ďalšie informácie získa záujemca v súťažných podkladoch na predmet zákazky a vo
Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
D-1/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
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IV.3.4)
IV.3.6)

Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 23.09.2013 11:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
Európskeho regionálneho a rozvojového fondu (ERDF), Európskeho sociálneho fondu (ESF), zo štátneho rozpočtu (ŠR) a
vlastných zdrojov (VZ) zabezpečovaných verejným obstarávateľom v rámci Operačného programu Výskum a vývoj.
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
(1) Užšia súťaž sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie cez portál EVO na www.evo.gov.sk. Pre účasť v tejto
užšej súťaži je potrebné záujemcom prostredníctvom tohto portálu sa zaregistrovať do užšej súťaže a pokračovať ďalej
v zmysle usmernení na portáli EVO pre užšiu súťaž alebo v príručke používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO.
Verejný obstarávateľ nebude reagovať na písomné žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Tie budú poskytnuté až
po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, a to iba tým záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti;
(2) Splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27 a 28 ZVO možno preukázať aj čestným vyhlásením záujemcu podľa § 32
ods. 11 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač verejnému
obstarávateľovi v zmysle § 44 ods. 1 ZVO tak, aby boli verejnému obstarávateľovi doručené najneskôr do desiatich
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa na ich predloženie. Ak záujemca použije na
preukázanie splnenia podmienok účasti čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 11 ZVO, musí byť z neho zrejmé, že spĺňa
podmienky účasti, a to ku dňu predkladania žiadostí o účasť, t.j. do čestného vyhlásenia uvedie konkrétne
doklady/dokumenty, prostredníctvom ktorých bude následne preukazovať splnenie konkrétnej podmienky účasti, ako aj
konkrétne informácie, údaje a dáta, na základe ktorých podmienku/podmienky účasti spĺňa.
(3) Akékoľvek vysvetľovanie v tejto užšej súťaži sa realizuje elektronicky v slovenskom jazyku, a to výlučne
prostredníctvom portálu EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systémov, či informácií o doručení
a pod., nie na vysvetľovanie;
(4) Zaregistrovaní záujemcovia svoje žiadosti o účasť budú predkladať iba v papierovej forme, nie prostredníctvom
systému EVO!; Žiadosť o účasť záujemcovia predložia osobne na recepcii verejného obstarávateľa alebo poštou na
adresu verejného obstarávateľa podľa oddielu I.1) tohto oznámenia v zapečatenej nepriehľadnej obálke označenej
slovom "OSTATNÉ", na ktorej uvedú okrem adresy verejného obstarávateľa aj názov, sídlo záujemcu (alebo v aktuálnom
prípade skupiny dodávateľov), označenie "UŽŠIA SÚŤAŽ - NÁKUP HW a SW - NEOTVÁRAŤ a označenie tej časti
predmetu zákazky, na ktorú záujemca predkladá žiadosť o účasť.
5) Lehota na registráciu do systému EVO k tejto zákazke je uvedená v bode IV.3.4) tohto oznámenia. Riziko
nezaregistrovania, t.j. neskorej registrácie znáša záujemca;
(6) Pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a následnú eAukciu 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;
(7) Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného, finančného a ekonomického postavenia záujemcov a technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov v
súlade s podmienkami uvedenými v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Posúdenie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa
požiadaviek uvedených v tomto oznámení a v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ si v rámci vyhodnotenia splnenia
podmienok účasti vyhradzuje možnosť v súlade s § 33 ods. 6 ZVO požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov a teda aj čestného vyhlásenia v zmysle § 32 ods. 11 ZVO vždy, keď z predložených čestných
vyhlásení alebo dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, ktorými by sa preukázala
pravdivosť tvrdení uvádzaných v čestnom vyhlásení. Záujemca musí doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie
predložených dokladov v lehotách stanovených v cit. ustanovení ZVO, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
(8) Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ výzve tých záujemcov, ktorí splnia podmienky
účasti, na predloženie ponúk; zároveň im umožní prístup k súťažným podkladom a k pokynom k eAukcii prostredníctvom
systému EVO.
(9) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom pri registrácii sa do systému EVO uviesť e-mailovú adresu, ktorá bude
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prístupná pre vybratého zamestnanca záujemcu/uchádzača, lebo na predmetnú e-mailovú adresu bude systém EVO
zasielať notifikačné e-maily, napr. o doručení vysvetlenia alebo výzvu do eAukcie, začiatok eAukcie a pod.; Verejný
obstarávateľ odporúča záujemcom počas užšej súťaže si overovať e-mailovú poštu aj v záložke nevyžiadaná pošta
(spam);
(10) Záujemca môže po zaregistrovaní do systému EVO písomne požiadať verejného obstarávateľa prostredníctvom
systému EVO o vysvetlenie podmienok účasti v tejto užšej súťaži. Žiadosť o vysvetlenie musí byť odoslaná
prostredníctvom systému EVO najneskôr do 12.09.2013 do 12:00 hod. Verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie
podmienok účasti na základe žiadosti žiadateľovi a všetkým záujemcom, ktorí budú zaregistrovaní v systéme EVO,
bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť, a to prostredníctvom
systému EVO;

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

(11) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku v origináli alebo v úradne overenej kópii a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad v štátnom jazyku.
ODVOLACIE KONANIE
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
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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.08.2013
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