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Slovensko-Lučenec: Zariadenia na opracovanie dreva
2013/S 249-434970

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

D&J Design, s.r.o.
44561504
Mikušovská cesta 5528
Kontaktné miesto (miesta): D&J Design, s.r.o., Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: Jozef Jackuliak
984 01 Lučenec
SLOVENSKO
Telefón:  +421 905642352
E-mail: dusan@jackuliak.sk
Fax:  +421 474320720
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.djdesign.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Ing. Viera Sotníková
Komenského 18/B
Kontaktné miesto (miesta): Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Viera Sotníková
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Telefón:  +421 905317598
E-mail: sotnikova.viera@gmail.com
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
Ing. Viera Sotníková
Komenského 18/B
Kontaktné miesto (miesta): Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Ing. Viera Sotníková
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Telefón:  +421 905317598
E-mail: sotnikova.viera@gmail.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
D&J Design s.r.o.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434970-2013:TEXT:SK:HTML
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44561504
Mikušovská cesta 5528
Kontaktné miesto (miesta): D&J Design s.r.o., Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec
Kontaktná osoba: Jozef Jackuliak
984 01 Lučenec
SLOVENSKO
Telefón:  +421 905642352
E-mail: dusan@jackuliak.sk
Fax:  +421 474320720

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Iné: právnická osoba – osoba podľa § 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

I.3) Hlavná činnosť
Iné: opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.

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:
Nákup inovatívnych technólógií.

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: NUTS 2
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, Okres Lučenec, Obec Lučenec, Ulica: Mikušovská cesta 5528, 984
01 Lučenec.
Kód NUTS SK032

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

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií.
Časť 1.: Nákup inovatívnej technológie - Linka na povrchovú úpravu dielcov. Súčasťou dodania predmetu
zákazky bude aj doprava do miesta dodania, montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v
súťažných podkladoch.
Časť 2.: Nákup inovatívnej technológie Kolíkovačka na úzke dielce. Súčasťou dodania predmetu zákazky
bude aj doprava do miesta dodania, montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobné
vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných
podkladoch.
Časť 3.: Nákup inovatívnej technológie Sušiareň reziva. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava
do miesta dodania, montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie
predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

mailto:dusan@jackuliak.sk
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43810000, 42637000, 42991400

II.1.7) Informácie 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
Ponuky možno predkladať na 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:
Časť 1.: 1 kus – linka na povrchovú úpravu. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta
dodania, montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Časť 2.: 1 kus – kolíkovačka na úzke dielce. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta
dodania, montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Časť 3.: 1 ks – sušiareň reziva. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania,
montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 509 277 EUR

II.2.2) Informácie o opciách

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach
Časť č.: 1
Názov: Nákup inovatívnej technológie – Linka na povrchovú úpravu dielcov.
1) Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie - linky na povrchovú úpravu dielcov, v rámci
implemetnácie projektu s názvom: Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe
pracovných miest pre príslušníkov MRK.Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta
dodania, montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu
zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
43810000

3) Množstvo alebo rozsah
1 kus – linka na povrchovú úpravu. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania,
montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 325 000 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)

5) Doplňujúce informácie o častiach

Časť č.: 2
Názov: Nákup inovatívnej technológie – Kolíkovačka na úzke dielce.
1) Stručný opis
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Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie - kolíkovačky na úzke dielce, v rámci implemetácie
projektu s názvom: Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest
pre príslušníkov MRK. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania, montáž
a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane
vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42637000

3) Množstvo alebo rozsah
1 kus – kolíkovačka na úzke dielce. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania,
montáž a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 94 800 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)

5) Doplňujúce informácie o častiach

Časť č.: 3
Názov: Nákup inovatívnej technológie – Sušiareň reziva
1) Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie – sušiarne reziva, v rámci implemetácie projektu s
názvom: Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre
príslušníkov MRK. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania, montáž a
zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane
vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42991400

3) Množstvo alebo rozsah
1 ks – sušiareň reziva. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude aj doprava do miesta dodania, montáž a
zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 89 477 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)

5) Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške:
— časť 1.: 9 700 EUR (slovom: deväťtisícsedemsto EUR),
— časť 2.: 2 800 EUR (slovom: dvetisícosemsto EUR),
— časť 3.: 2 600 EUR (slovom: dvetisícšesťsto EUR).
Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia 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 finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu s názvom:
Rast konkurencieschopnosti firmy D&J Design s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre príslušníkov
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MR, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1:
Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií a technologických
transferov, Schéma štátnej pomoci, kód výzvy: KaHR-111SP/LSKxP-1101, Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. KaHR -111SP/LSKxP-1101/0473/07, kód projektu v ITMS 25110120473.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Verejný obstarávateľ požaduje vytvorenie určitej právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá.
Vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej len Zmluva o NFP) uzavretej medzi verejným obstarávateľom/kupujúcim ako
prijímateľom a Ministerstvom hospodárstva SR na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zmluvy: KaHR -111SP/
LSKxP-1101/0473/07. Neoddeliteľnou prílohou zmluvy s úspešným uchádzačom je elektronická verzia
podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel. Úspešný uchádzač je povinný predkladať v elektronickej verzii vo
formáte MS Excel každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám
výkaz-výmer.

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: Časť 1., Časť 2., Časť 3.:
— uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o
verejnom obstarávaní a ich splnenie preukázať dokladmi podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa §
128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname
podnikateľov.
V prípade, že uchádzač v zozname podnikateľov nemá zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje,
aby uchádzač predložil aj čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní alebo nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že uchádzač v zozname podnikateľov nemá zapísané doklady, ktorými preukazuje splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač predložil aj čestné vyhlásenie/vyhlásenia, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26
ods.1 písm. i ) a písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.
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.
Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
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Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom o verejnom obstarávaní a vyplývajú z
§ 26 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Finančné a ekonomické
postavenie uchádzač preukáže: Časť 1., Časť 2. a Časť 3.:
— § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: prehľadom o celkovom obrate najviac za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Časť 1.: Uchádzač je povinný preukázať výšku celkového obratu
325 000 EUR bez DPH spolu za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti alebo ekvivalent v cudzej mene prepočítaný na
EUR. Uchádzač predloží výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalent za roky za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, potvrdené miestne príslušným
správcom dane alebo nezávislým audítorom ako originály alebo úradne overené kópie. Z predložených
dokladov musí byť zrejmý jednoznačný celkový obrat vo výške 325 000,00 EUR bez DPH (príjem v prípade
podnikateľa – fyzickej osoby) zvýraznený farebne, napr. zvýrazňovačom. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie
s uvedením údajov o celkovom ročnom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a súčte celkových obratov za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do dokladu
ručne perom. Prevod na EUR v prípade zahraničných uchádzačov platným kurzom zverejneným NBS v deň
zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet
bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované
údaje tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. Uchádzač pripojí k prepočtu
kurzový lístok.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o VO:
Verejný obstarávateľ požaduje získať skúseného, spoľahlivého a ekonomicky stabilného obchodného
partnera.
Časť 2.: Uchádzač je povinný preukázať výšku celkového obratu 90 000,00 EUR bez DPH spolu za posledné tri
hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti alebo ekvivalent v cudzej mene prepočítaný na EUR. Uchádzač predloží výkaz ziskov a strát alebo
výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalent za roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti, potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo nezávislým audítorom
ako originály alebo úradne overené kópie. Z predložených dokladov musí byť zrejmý jednoznačný celkový
obrat vo výške 90 000 EUR bez DPH (príjem v prípade podnikateľa – fyzickej osoby) zvýraznený farebne,
napr. zvýrazňovačom. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie s uvedením údajov o celkovom ročnom obrate
za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
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činnosti a súčte celkových obratov za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do dokladu
ručne perom. Prevod na EUR v prípade zahraničných uchádzačov platným kurzom zverejneným NBS v deň
zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet
bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované
údaje tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. Uchádzač pripojí k prepočtu
kurzový lístok.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o VO:
— Verejný obstarávateľ požaduje získať skúseného, spoľahlivého a ekonomicky stabilného obchodného
partnera.
Časť 3.: Uchádzač je povinný preukázať výšku celkového obratu 90 000,00 EUR bez DPH spolu za posledné tri
hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti alebo ekvivalent v cudzej mene prepočítaný na EUR. Uchádzač predloží výkaz ziskov a strát alebo
výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalent za roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti, potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo nezávislým audítorom
ako originály alebo úradne overené kópie. Z predložených dokladov musí byť zrejmý jednoznačný celkový
obrat vo výške 90 000 EUR bez DPH (príjem v prípade podnikateľa – fyzickej osoby) zvýraznený farebne,
napr. zvýrazňovačom. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie s uvedením údajov o celkovom ročnom obrate
za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti a súčte celkových obratov za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet môže byť dopísaný do dokladu
ručne perom. Prevod na EUR v prípade zahraničných uchádzačov platným kurzom zverejneným NBS v deň
zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet
bude uvedený na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované
údaje tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. Uchádzač pripojí k prepočtu
kurzový lístok.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o VO:
— verejný obstarávateľ požaduje získať skúseného, spoľahlivého a ekonomicky stabilného obchodného
partnera.
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III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže: Časť 1., Časť 2. a Časť 3:
— § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri
roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Časť 1.: Uchádzač je povinný preukázať minimálne tri dodávky technológií rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky (dodávky technológií na povrchovú úpravu s aplikáciou navaľovaním) za
predchádzajúce tri roky k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk. Finančná hodnota v referenčných
listoch musí byť uvedená v EUR. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom doplnená prepočítaná na
Eur platným kurzom zverejneným NBS v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Uchádzač pripojí k prepočtu kurzový lístok. Uchádzač musí uviesť v referenčných listoch finančnú hodnotu v
Eur resp. prepočet inej meny na Eur.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o VO:
— vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky a veľkosť projektu je potrebné preukázať, že
uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky.
Časť 2.: Uchádzač je povinný preukázať minimálne tri dodávky technológií rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky (dodávky technológií so zameraním na vŕtanie a kolíkovanie) za
predchádzajúce tri roky k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk. Finančná hodnota v referenčných
listoch musí byť uvedená v Eur. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom doplnená prepočítaná na
Eur platným kurzom zverejneným NBS v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Uchádzač pripojí k prepočtu kurzový lístok. Uchádzač musí uviesť v referenčných listoch finančnú hodnotu v
Eur resp. prepočet inej meny na Eur.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o VO:
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— vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky a veľkosť projektu je potrebné preukázať, že
uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky.
Časť 3.: Uchádzač je povinný preukázať minimálne tri dodávky technológií rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky (dodávky sušiarní reziva s objemom minimálne 90m3) za predchádzajúce
tri roky k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk. Finančná hodnota v referenčných listoch musí byť
uvedená v Eur. Ak je uvedená iná mena, môže byť uchádzačom doplnená prepočítaná na Eur platným kurzom
zverejneným NBS v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Uchádzač pripojí k
prepočtu kurzový lístok. Uchádzač musí uviesť v referenčných listoch finančnú hodnotu v Eur resp. prepočet
inej meny na Eur.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Podľa § 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 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia v súlade s
ust. § 32 ods. 6 zákona o VO:
— vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky a veľkosť projektu je potrebné preukázať, že
uchádzač má praktické skúsenosti s realizáciou dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu

IV.1.1) Druh postupu
Otvorená

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

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: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnosti týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
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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: 10.2.2014 - 11:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
10.2.2014 - 11:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Iné: V štátnom (slovenskom) jazyku a v českom jazyku.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.5.2013

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10.2.2014 - 13:00
Miesto:
D&J Design, s.r.o., Mikušovská cesta 5528, 984 01 Lučenec. Pri použití elektronickej aukcie podľa § 43 zákona
o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje podľa
§ 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní sa neodosiela.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

VI.2) 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 Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast, spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os 1: Inovácie
a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1:
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, Schéma štátnej pomoci, kód výzvy: KaHR-111SP/
LSKxP-1101.

VI.3) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na časť 1. alebo na časť 2. alebo na
časť 3. alebo na všetky tri časti. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku na dve alebo tri časti, nemusí
na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predkladať
doklady podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 27 ods. 1
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní osobitne na každú časť, ale len raz., napr. v ponuke predloženej na
časť 1. Na túto skutočnosť upozorní uchádzač v ponuke predloženej na časť 1. To isté platí aj v prípade, ak
uchádzač preukáže splnenie vyššie uvedených podmienok účasti v súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní.

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
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Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.4.2) Podanie odvolania

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

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.12.2013

http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

