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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)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Fyzikálny ústav SAV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166537
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava-Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9
Kontaktná osoba: Lenka Kabátová
Mobil: +421 904390925
Telefón: +421 259410527
Fax: +421 254776085
Email: vo.fusav@savba.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.fu.sav.sk/?q=sk/node/129
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
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Veda a výskum
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
Prístroje a zariadenia pre komplexné laboratórium iónového a rtg rozptylu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: detašované pracovisko
Vrbovská cesta 5051/110, 921 01 Piešťany
Kód NUTS:SK021
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zariadenie pre malouhlový rtg rozptyl s mikrofokusným zdrojom rtg žiarenia
Rastrovací elektrochemický mikroskop SECM
Urýchľovač iónov s urýchľovacím napätím min. 1.7 MeV s príslušenstvom iónových zdrojov, zväzkových trás s príslušnou
iónovou optikou a terčovou komorou, a riadiacou a zberovou elektronikou
Multimediálne vedecké laboratórium
Centrálna technologická miestnosť
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
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II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)

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

Hlavný slovník: 33111200-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38514200-3, 31643100-6, 32580000-2, 32570000-9
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: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 2 500 000,0000 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: 16

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
80 000.- Eur
Viac informácií nájdete 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
6.1Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov ERDF, operačný program Výskum a vývoj,
prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja, opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a
vývoja, projekt Dobudovanie infraštruktúry FÚ SAV v oblastiach výskumu a diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a
materiálov s využitím metód jadrovej fyziky, ITMS 26210120023.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohu.
Splatnosť faktúr je 60 dní.
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
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ZoVO týkajúce sa osobného postavenia
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO a preukáže ich
predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1. až 1.10:
1.1Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, 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:
1.1.1fyzická osoba podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.1.2právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.2Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním:
1.2.1fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie
alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
1.2.2právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).
1.3Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že voči uchádzačovi nebol
vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku(doklad predkladajú právnické osoby aj fyzické osoby). Potvrdenie súdu musí
byť aktuálne a musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže
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1.4Potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (poisťovní), v ktorej je uchádzač vedený v evidencii
platiteľov, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk.
1.5Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že
uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6Dokladom, že uchádzač 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.
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač
zúčastňuje verejnej súťaže.
1.7Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky.
Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ.
1.8Čestným vyhlásením, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1.8.1ktorej 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,
1.8.2ktorej 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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
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,
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
1.8.3ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.9Čestným vyhlásením, 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,
1.10Čestným vyhlásením, 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.
1.11Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených
v bode 1.1. až 1.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich uchádzač nahradiť čestným vyhlásením, podľa
predpisov platných v krajine svojho sídla.
1.12Uchádzač so sídlom 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.
1.13Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1 až 1.10. overenou kópiou platného potvrdenia Úradu pre
verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie. Uchádzač
môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.10 overenou kópiou iného dokladu platného certifikovaného zápisu
vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad platný certifikovaný zápis vydaný
certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne
ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až j) ZoVO (body 1.1 až 1.10), uchádzač tieto skúsenosti preukáže samostatným
dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto
samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 3 ZoVO a bodu 1.11. V prípade, ak právo
členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo 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 podľa § 26 ods. 4 ZoVO a bodu 1.11.
1.14Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 1.1 až 1.10 resp. podľa bodu 1.13 a doklady podľa bodu 2. a bodu 3.
bude z verejnej súťaže vylúčený.
1.15Skupina uchádzačov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člen skupiny osobitne.
1.16Odôvodnenie 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.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 27 ZoVO týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie na
dodanie predmetu zákazky. Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením originálnych
dokladov požadovaných v bodoch 2.1. až 2.2 alebo ich úradne osvedčených kópií
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2.1.§ 27 ods. 1 písm. a): vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorom môže byť prísľub banky, ktorým
môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru
Bližšia špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobocky
zahranicnej banky alebo zahranicnej banky (banka), v ktorej má záujemca vedený úcet, o schopnosti záujemcu plnit
financné záväzky, ktoré/ý musí obsahovat informáciu o tom, že záujemca/záujemcov:
nie je v nepovolenom debete,
v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár
bežný účet nie je predmetom exekúcie.
Uvedené potvrdenie nesmie byt staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu banky/bánk alebo
ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároven predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané oprávnenou osobou,
že nemá vedené úcty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené
potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
(Odôvodnenie primeranosti použitia urcenej podmienky úcasti k bodu 2.1 podla § 27 zákona vo vztahu k predmetu
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky úcasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
V tejto požiadavke verejného obstarávatela nie je požadovaný žiaden císelný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej
potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania financnej spolahlivosti záujemcu, t.j., že záujemca je aj po financnej
stránke spolahlivým partnerom. Verejný obstarávatel neposkytuje financné preddavky ani zálohy a do doby splatnosti
faktúr musí byt uchádzac schopný financné záväzky plnit.)
2.2.§ 27 ods. 1 pism. d): prehľad o celkovom obrate alebo prehľad 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,

Bližšia špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka
min. v súhrnnej výške 1 800 000,00 EUR bez DPH sumárne za posledné 3 hospodárske roky, resp. za roky, ktore su
dostupne v zavislosti od vzniku alebo zacatia prevadzkovania cinnosti (dalej len za posledne 3 hospodarske roky).
Prehlad o dosiahnutom obrate zaujemca podlozi vykazmi ziskov a strat alebo vykazmi o prijmoch a vydavkoch za
posledne 3 hospodarske roky. Vysku obratu v oblasti, ktorej sa predmet zakazky tyka predlozi uchadzac formou
cestneho vyhlasenia. V pripade, ze uchadzac prevadzkuje svoju cinnost kratsie obdobie, preukaze vysku obratu pomerne
k dlzke prevadzkovania cinnosti (napr. ak prevadzkuje cinnost 18 mesiacov, potom pozadovana vyska obratu je 1 800
000,00/36 mesiacov * 18 mesiacov = 900 000,00 EUR);
(Odovodnenie primeranosti pouzitia urcenej podmienky ucasti k bodu 2.2 podla § 27 zakona vo vztahu k predmetu
zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podľa § 32 ods. 6 zakona:
Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti podla § 27 zákona zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zakazky s
cielom dosiahnut cestnu hospodarsku sutaz medzi kvalifikovanymi zaujemcami. Podmienka ucasti je primerana a jej
potreba vyplynula z dovodu overenia si skutocnosti, ci zaujemcovia disponuju nielen odbornymi skusenostami z oblasti
predmetu zakazky a su opravneni a schopni ho plnit, ale ci vedia preukazat aj ekonomicku stabilitu a schopnosť
bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky.
2.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa bodu 2 časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.4.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
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 28 až 30 ZoVO týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti uchádzača:
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Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na
dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením
originálnych dokladov požadovaných v bodoch 3.1. až 3.4 alebo ich úradne osvedčených kópií:
3.1.§ 28 ods. 1 písm. a): Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služby s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak
odberateľom
3.1.1bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkazom je referencia,
3.1.2bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Zoznam dodaných tovarov a prípadný dôkaz o plnení musí obsahovať:
a)Názov a sídlo odberateľa
b)Kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel.č./e-mail)
c)Predmet dodaného tovaru
d)Opis predmetu tovaru
e)Doba poskytnutia
f)Cena poskytnutého tovaru bez DPH
Bližšia špecifikácia:
Referencie s prevažujúcou činnosťou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky (komplexná integrovaná dodávka
vedecko-výskumnej infraštruktúry obsahujúca špecializované zariadenia na výskum a vývoj a multimediálne IKT
technológie, vrátane inštalačných a implementačných a konfiguračných služieb spojených s uvedeným riešenia do
prevádzky) v období 2010, 2011, 2012 v objeme min. 2 300 000 EUR bez DPH
Referencie s prevažujúcou činnosťou rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky (implementácie
technického riešenia v oblasti multimediálnych vedeckých laboratórií vrátane serverovej infraštruktúry), v období 2010,
2011, 2012 v objeme min. 150 000 EUR bez DPH
(Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky ucasti k bodu 3.1. podla § 28 zakona vo vztahu k predmetu
zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu 3.1. z dôvodu, aby záujemca preukázal
schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou dodania rovnakých alebo podobných tovarov, ako je predmet zákazky a
preukázal spôsobilosť realizácie plnenia v požadovanej kvalite. Cieľom týchto podmienok je to, aby záujemca
dokumentoval projekty obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázal svoju schopnosť dodať takto
komplexný predmet zákazky.
3.2.§ 28 ods. 1 písm. g) zákona: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby
Bližšia špecifikácia:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky
Zo záujemcom predložených dokladov musí/ia byť minimálne zrejmé/e/y:
3.2.1údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov vo vzťahu k obstarávanému
predmetu zákazky, čo záujemca u riadiacich zamestnancov preukáže predložením profesijných životopisov alebo
ekvivalentným dokladom,
Z každého zo záujemcom predloženého profesijného životopisu príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby
zodpovednej (životopis) alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti:
a)meno a priezvisko príslušného, riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej,
b)najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej,
c)opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia / zamestnania, zamestnavatel/objednavatel) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej,
d)dosiahnutá/ziskaná odborná kvalifikácia príslušného riadiaceho zamestnanca, prípadne ostatné relevantné informácie
vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi prislusneho riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej.
3.2.2Z kazdeho zo záujemcom predlozeneho zoznamu praktických skúseností prislusnej osoby zodpovednej za dodanie
tovarov alebo ekvivalentneho dokladu musia byt zrejme nasledovne udaje/skutocnosti:
meno a priezvisko prislusnej osoby zodpovednej za dodanie tovarov,
nazov a sidlo odberatela, resp. zamestnavatela prislusnej osoby zodpovednej za dodanie tovarov,
cas realizacie projektu/ plnenia zmluvy, t.j. (mesiac, rok),
strucny popis predmetu projektu/ zmluvy,
strucny rozsah cinnosti,
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tel. cislo a meno zamestnanca objednavatela, resp. zamestnavatela, u ktoreho si mozno overit tieto udaje.
3.2.3Zaujemca predlozi zoznam osob zodpovednych za dodanie tovarov - klucovych expertov.
3.2.4Zaujemca predlozi min. jednu osobu za kazdeho pozadovaneho experta, pricom predkladana osoba moze
vystupovat len v jednej pozícii experta.
3.2.5Zaujemca vyssie uvedenym sposobom preukaze splnenie nasledujucich minimalnych poziadaviek na klucovych
expertov:
3.2.5.1Kľúčový expert č.1, Projektový manažér v počte 1, osoba zodpovedná za manažment projektu:
a)Dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, min. II. stupňa,
b)ročná odborná prax v pozícii projektového manažéra projektov v oblasti riadenia projektov zameraných na dodávku
výskumnej infraštruktúry a implementáciu IKT riešení
c)minimálne 3 praktické skúseností s riadením projektov podobného typu a veľkosti ako je predmet zákazky; túto
podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov,
d)získanie a platnosť certifikátu na pokročilú odbornú spôsobilosť pre riadenie projektov (PRINCE 2 alebo ekvivalentný)
e)Držiteľ platného certifikátu odbornej spôsobilosti pre riadenie IT služieb podľa ITIL úroveň ITIL FOUNDATION alebo
ekvivalentného (napr. ISO20000 PRACTITIONER alebo priSM Professional)
(Odôvodnenie primeranosti pouzitia urcenej podmienky ucasti k bodu 3.2.6.1 podla § 28 zakona vo vztahu k predmetu
zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
Riadením projektu musí byť poverený expert, ktorý má praktické skúsenosti s riadením projektov v rovnakej alebo
podobnej oblasti ako je predmet verejného obstarávania. Počet a rozsah požadovaných praktických skúseností zakladá
presvedčenie, že expert získal pri ich realizácii dostatočné skúsenosti a zručnosti pre ich úspešné zvládnutie pre predmet
verejného obstarávania. Požiadavka na rozsah veľkosti dvoch zmlúv/projektov adekvátne odzrkadľuje náročnosť
zvládnutia dodávky predmetu verejného obstarávania. Uvedený rozsah vypovedá verejnému obstarávateľovi o
skúsenosti experta na veľkých projektoch. Metodika PRINCE2 bola vytvorená pre všetkých účastníkov projektu. Je
univerzálne aplikovateľná poskytuje princípy, procesy a techniky, podľa ktorých je možné riadiť ľubovoľný projekt.
PRINCE2 ako štruktúrovanú metodiku projektového riadenia charakterizuje logický, kontrolovaný spôsob riadenia
projektov. Minimálna úroveň certifikátu PRINCE2 Practitioner sa vyžaduje z dôvodu, že expert poverený riadením
projektu a jeho zástupca musia byť schopní aplikovať metodiku projektového riadenia (PRINCE2) do realizácie a
riadenia projektu v rámci predmetu verejného obstarávania.)
3.2.5.2Kľúčový expert č.2, Špecialista v oblasti riadenia dodávok a implementácie informačných a komunikačných
systémov v počte 1:
a)Dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, min. II. stupňa,
b)minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia dodávok a implementácie informačných a
komunikačných systémov
c)minimálne 3 preukázateľné riadenia IT, návrhu, vývoja a implementácie informačných systémov
d)certifikát/doklad potvrdzujúci spôsobilosť kľúčového experta v oblasti riadenia informačných systémov CISA, CGEIT
alebo ekvivalentný
(Odôvodnenie primeranosti pouzitia urcenej podmienky ucasti k bodu 3.2.6.2 podla § 28 zakona vo vztahu k predmetu
zakazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky ucasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
Požiadavky na experta sú potrebné a primerané hlavne s ohľadom na potrebu znalosti v oblasti riadenia a
implementácie informačných a komunikačných systémov. Súčasťou predmetu zákazky je vhodné riadenie a
implementácia informačných a komunikačných systémov. Preukázanie profesionálnych praktických skúseností požaduje
Verejný obstarávateľ na preukázanie, že expert má dostatočné skúsenosti a zručnosti pre zvládnutie dodávky predmetu
obstarávania. Požiadavka na preukázanie konkrétneho rozsahu adekvátne reflektuje predpokladaný rozsah predmetu
zákazky požadovaným expertom v rámci predmetu verejného obstarávania.)
3.3§ 28 ods. 1 písm. l) zákona vzorkami, opismi alebo fotografiami:
Bližšia špecifikácia:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originál opisov alebo jasných špecifikácií k jednotlivým častiam predmetu
zákazky. V prípade predkladania katalógov, katalógy môžu byť predložené v jazykovej mutácií, verejný obstarávateľ
však požaduje aspoň sumárny preklad do slovenského jazyku.
3.4V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa bodu 3 časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.5Uchádzač 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
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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

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

IV.3)
IV.3.2)

IV.3.3)

IV.3.4)

IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Viac informácií v súťažných podkladoch
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 212-367432
z: 31.10.2013
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: 07.01.2014 11:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.01.2014 11:00
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 30.06.2014
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.01.2014 13:00
Miesto: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied,
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Dobudovanie infraštruktúry FÚ SAV v oblastiach výskumu a
diagnostiky nanočastíc, nanomateriálov a materiálov s využitím metód jadrovej fyziky, ITMS 26210120023
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť v písomnej podobe,podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu.
Verejný obstarávateľ preferuje poskytnutie súťažných podkladov e-mailom, žiadosť je potrebné doručiť na e-mail
vo.fusav@savba.sk
Spôsob poskytnutia súťažných podkladov uvedie záujemca vo svojej žiadosti. V žiadosti súčasne uvedie kontaktnú osobu
a kontaktnú elektronickú adresu.
Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne najneskôr do 30.12.2013.
Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenie všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadal v lehote určenej vyššie.
Ak ponuku predkladá skupina/združenie, vyžaduje sa na obálke, v ktorej sa ponuka predkladá, uvedenie všetkých členov
skupiny/združenia.
V súlade s § 32 ods. 11 ZoVo, splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač ako aj uchádzači, ktorí sa umiestnili na
prvom až treťom mieste podľa § 44 ods. 1 ZoVo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo po otváraní časť OSTATNÉ
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov a teda aj čestného vyhlásenia preukazujúceho splnenie podmienok
účasti a to v súlade s dôvodovou správou k zákonu č. 28/2013
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

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
17.11.2013
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