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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: Služby
Kategória služby: 7

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika
Mobil: +421 917990120
Telefón: +421 417063109
Email: roman.osika@zilina.sk
Fax: +421 417632151
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://ww.zilina.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
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Iné (uveďte)
Iný predmet: samospráva
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)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 7 - Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Mesto Žilina, organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Kód NUTS:
SK031
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Účelom predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služieb systémovej integrácie, implementačných služieb, služieb
podpory a údržby súvisiacich s vybudovaním integrovaného informačného systému na podporu ekonomických,
personálnych a technických činností mesta Žilina vrátane dodávky a prenájmu výpočtovej a kancelárskej techniky,
dodávky spotrebného tovaru, servisných a podporných služieb, tlačových služieb, služieb helpdesk, dodávky licencii,
implementácie, údržby softvéru a špeciálnych školení.
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II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)

II.2.3)
II.3)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50320000-4, 50310000-1, 72100000-6, 72200000-7, 72300000-8, 48000000-8, 30210000-4,
30100000-0
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
V zmysle súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 1 800 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Áno
Opis týchto opcií: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie platnosti zmluvy.
Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií: v mesiacoch
Hodnota: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 50 000 EUR ku dňu predkladania ponúk. Na zloženie zábezpeky sa vzťahuje § 36
zákona. Viac súťažné podklady.
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 rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok.
Viac súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina uchádzačov (ďalej len skupina) podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) ako
združenie viacerých osôb založené pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto
uchádzač je povinný v ponuke predložiť osvedčený doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho
člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky. Zároveň v
tomto doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri
realizácii predmetu obstarávania, resp. záväzok vytvorenia právnickej osoby zabezpečujúcej realizáciu predmetu zákazky
v prípade úspešnosti ponuky, najneskôr pred podpisom zmluvy.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Nie
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o VO. Ich splnenie preukáže podľa § 26
ods. 2 zákona o VO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
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dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky,
na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o VO , ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
1.Uchádzač, zapísaný do zoznamu podnikateľov, vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, môže doklady na
preukázanie splnenia osobného postavenia podľa § 26 zákona o VO, nahradiť predložením kópie platného potvrdenia o
jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o VO.
2.Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
3.Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla
uchádzača.
4.Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu podľa § 32 ods. 11
zákona o VO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
5.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov, zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia a preukázania majetkovej účasti, za každého
člena skupiny osobitne.
6.Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie a majetkovú účasť, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak (VI.3) DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
a) Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru. Doklady musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
b) Podľa § 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.
V zmysle § 27 ods. 2 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
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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 zákona o VO 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.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o VO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.
1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje ekonomickú a finančnú spôsobilosť, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (podľa bodu VI.5 Oznámenia).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
K § 27 ods. 1 písm. a) Uchádzač predloží minimálne 1 vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky nie staršie ako
3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk o disponibilite finančných prostriedkov v hodnote minimálne 400 000,00 Eur
alebo o poskytnutí úveru v minimálne výške 400 000,00 EUR, prípadne ekvivalent v inej mene. Pri prepočte cudzej meny
na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB ku dňu zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania. Vyjadrenie banky musí taktiež vypovedať o schopnosti záujemcu/uchádzača plniť finančné záväzky, t. j. že
záujemca/uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár.
Záujemca/Uchádzač predloží vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedené účty a čestné vyhlásenie, že v iných
bankách nemá záväzky.
Záujemca/uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým je prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, taktiež že uchádzač nebol a nie je
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, bežný účet záujemcu nie je a ani nebol
predmetom exekúcie. Záujemca predloží vyjadrenia všetkých bánk, v ktorých má vedené účty a čestné vyhlásenie, že v
iných bankách nemá záväzky.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky
účasti podľa § 32 ods.6 zákona: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť
záujemcu/uchádzača plniť si finančné záväzky a jeho finančnú stabilitu nakoľko ide o zákazku z verejných zdrojov na
dlhšie časové obdobie. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah
predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr z dôvodu, že uchádzač musí mať vlastné
zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu
zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné
náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Záujemca môže podľa § 32 ods. 11 preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. Doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v časti súťažných podkladov na predmet
zákazky. V tomto prípade verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s Výkladovým stanoviskom UVO 6/2014.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
V zmysle § 27 ods. 1 písm. d) uchádzač predloží - Čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač preukáže celkový obrat za
posledné 3 hospodárske roky, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, pričom obrat kumulatívne v uvedenom období
nesmie byť nižší ako 300 000,00- EUR.
Uchádzač zároveň predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky,
ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Doklady predloží uchádzač ako originály alebo úradne overené fotokópie, potvrdené príslušným daňovým úradom,
prípadne potvrdené inak v súlade s legislatívou platnou v krajine pôvodu uchádzača alebo ako scan výstupy z Registra
účtovných závierok, resp. odkazom na ich zverejnenie v Registri účtovných závierok. Pri predložení týchto dokladov v
písomnej podobe uchádzač farebne zvýrazní obrat, v prípade predloženia v inej forme, uchádzač uvedie v odkaze,
ktorým riadkom preukazuje obrat.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6:
Požiadavka má preukázať informácie o obrate uchádzača a ďalších relevantných informácií o finančnom a ekonomickom
postavení uchádzača, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie jeho finančnej a ekonomickej schopnosti realizovať zákazku.
Verejný obstarávateľ stanovil minimálny požadovaný obrat za posledné 3 roky po dôkladnom posúdení a primerane k
typu, charakteru, finančnému objemu a dĺžke realizácie zadávanej zákazky tak, aby na jednej strane vybral
poskytovateľa schopného realizovať predmetnú zákazku, no na druhej strane neprimerane neobmedzil otvorenú
hospodársku súťaž. Stanovenie minimálneho požadovaného obratu uchádzača je nevyhnutné pre výber zmluvného
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partnera, garantujúceho plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
a) Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o VO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb uskutočnených za
predchádzajúce 3 roky (t. j. 36 mesiacov ku dňu lehoty na predkladanie ponúk) doplneným potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia služieb podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
b) Podľa § 28 ods. 1 písm. d) ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, opisom technického vybavenia a
opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality vo väzbe na § 29,
c) Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
d) Podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o VO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca
poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je
známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
V zmysle § 28 ods. 2 zákona o VO uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač alebo záujemca písomnou zmluvou uzatvorenou 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 spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o VO 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 inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo
záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľ tým nie je dotknutá.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduj preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o VO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44
ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Pri prepočte inej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania Oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (podľa bodu VI.5 Oznámenia).
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť, musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
k § 28 ods. 1 písm. a) Predloženým zoznamom podľa bodu a) musí uchádzač preukázať skúsenosti s poskytnutých
služieb na zákazky obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. : za obdobný charakter zákazky sa považuje
služba v rozsahu predmetu zákazky, za predchádzajúcich 36 mesiacov ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, v ktorých
bude uvedený názov/obchodné meno a sídlo uchádzača (dodávateľa), názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,
predmet zákazky a popis vykonaných dodávok, čas plnenia zmluvy (od do, mesiac rok), cena v eurách bez DPH, meno,
podpis a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje a vyhlásenia odberateľa o kvalite poskytnutia
služby, v min.
a) realizáciu minimálne jednej zmluvy (projektu) o dodávke tovaru(HW) s súvisiacich služieb v hodnote min. 500 000
EUR bez DPH.
b) realizáciu minimálne 2 zmlúv (projektu) na služby podobného charakteru(kompletný outsourcing IT vykonávanie
minimálne týchto činnosti: ServisDesk, odstraňovanie porúch a IMAC služby na mieste, vzdialená správa, správa
užívateľov, správa serverov a storage, služby pre distribúciu SW, a súčasne prevádzkovanie tlačového prostredia, ktoré
boli v prevádzke minimálne 2.roky. Referencie musia byť v minimálne adekvátnej rozsiahlosti ako požaduje zadávateľ.
Počet užívateľov prostredia musí byť minimálne 200, v min. finančnom objeme 120 000 EUR bez DPH na 1 zmluvu / 1
rok. Verejný obstarávateľ požaduje aby súčasťou min. 1 zo zmlúv bol zároveň prenájom zariadení.
V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytnuté aj iné plnenia ako tie, ktoré sú
obdobné k predmetu zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota
plnení, ktoré sú obdobného charakteru ako predmet zákazky. V prípade, že zákazka bola realizovaná záujemcom len z
časti (napr. člen združenia skupiny dodávateľov, záujemca alebo osoba podľa § 28 ods. 2 zákona o VO a pod.), musí
byť z dokladu zrejmé, v akom finančnom objeme v stanovenej lehote realizoval plnenia, ktoré sú obdobné k predmetu
zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov.
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Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods. 6):
Verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti vyplývajú z potreby preukázania minimálnych praktických
skúseností uchádzača s poskytovaním služby. Potreba použitia tejto podmienky účasti vyplynula z dôvodu overenia si
skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky, resp, obdobného rozsahu a
charakteru zákazky, a sú oprávnení a schopní ho dodať nielen v jednorazových zákazkách v malom rozsahu
poskytovania služieb a to za účelom overenia predpokladov úspešného zvládnutia realizácie predmetu zákazky v
požadovanom rozsahu a období. Splnenie tejto podmienky účasti by malo zaručiť, že uchádzač ovláda problematiku
nevyhnutnú na poskytnutie tohto predmetu zákazky. Zároveň sa tým zamedzí riziko prameniace z nedostatočných
skúseností, čo by znamenalo ohrozenie realizácie služby.
k § 28 ods. 1 písm. d) vo väzbe na § 29 Uchádzač ďalej preukáže opis opatrení použitých na zabezpečenie kvality tým,
že predloží nasledovné doklady, resp. dokumenty:
Certifikát preukazujúci schopnosť poskytnúť služby administrácie a nastavení serverových systémov Windows, napr.
Microsoft Gold Certified Datacenter alebo ekvivalentný. V prípade predloženia iných ako uvedených certifikátov poskytne
uchádzač vysvetlenie preukazujúce ekvivalenciu predložených certifikátov s požadovaným certifikátom.
Certifikát preukazujúci schopnosť poskytnúť služby spojené s inštaláciou a zároveň dodávkou záručného a pozáručného
servisu HP zariadení (Hewlett-Packard ServiceONE ) v nasledujúcich kategóriách:
Komerčné servery (ProLiant, BladeSystem x86)
Sieťové produkty HP Networking (okrem triedy Enterprise)
Komerčné počítače a notebooky (HP Pro/Elite, HP ProBook/Elitebook, HP 6xx a HP Mini5xxx)
Úložiská dát triedy Enterprise (HP 3PAR, LeftHand P4800, EVA P4000/P6500, HP StoreONCE)
Komerčné tlačiarne a scannery (KHP ScanJet, LaserJet P/M/CP/CM 2xxx a vyššie)
Specialist Solutions (odborné inštalácie komerčných produktov HP)
Certifikát preukazujúci schopnosť poskytnúť služby spojené s dodávkou záručného a pozáručného servisu a
administrácie Triumph-Adler(TA) multifunkčných zariadení v kategóriách TA digital A3, A4- a digitálnych
veľkoformátových kopírovacích systémov, tlačových systémov alebo ekvivalentný. V prípade predloženia iných ako
uvedených certifikátov poskytne uchádzač vysvetlenie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby použitia podmienok účasti: verejný obstarávateľ určenými podmienkami účasti
overuje kompetencie uchádzača smerujúce k zabezpečeniu kvality poskytovaných služieb a tým zabezpečuje
kvalifikované odborné poskytovanie služieb tímom odborne kvalifikovaných a prakticky skúsených odborníkov
(expertov). Požiadavkou na úroveň požadovaných certifikátov (GOLD a servisných partnerstiev) verejný obstarávateľ
zabezpečuje, prostredníctvom požiadaviek na počet osôb pre udelenie certifikátu, zastupiteľnosť osôb zodpovedných za
poskytovanie služieb, t.j. disponibilitu uchádzača ďalšou osobou spĺňajúcou určené požiadavky na príslušného experta
pre prípad nemožnosti poskytovania služieb pri plnení predmetu zákazky preukazovaným expertom z akýchkoľvek
dôvodov, a to prostredníctvom úrovne školení a skúšok na získanie uvedenej úrovne certifikátu. Verejný obstarávateľ
tým zabezpečuje úroveň kvality požadovaných služieb počas doby plnenia predmetu zákazky. Zároveň podmienkou
získania príslušného certifikátu sú aj požadované referencie čo zvyšuje záruku kvality poskytovaných služieb.
Certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001,Certifikát systému manažmentu bezpečnosti informácií ISO 27001,
Certifikát riadenia pri poskytovaní IT služieb ISO 20000, Certifikát projektového riadenia ISO 10006 resp. preukázanie
iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s § 28, ods. 1, písm. d) zákona o verejnom
obstarávaní spôsobom podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie podľa § 32, ods. 6 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:
Uchádzač musí preukázať, že má v organizácii zavedené a uplatňuje systémy a pravidlá riadenia ako kvality, ktoré
vytvárajú predpoklady pre predpísané procesy poskytovaných služieb.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie platného certifikátu kvality ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000, ISO10006 a
vyššie vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality záujemcom. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Verejný obstarávateľ
prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek
na vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný
predmet zákazky v požadovanej kvalite. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky,
pretože záujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri správe celej IT infraštruktúry a podpore
prevádzky prostredia a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky.
k § 28 ods. 1 písm. g) Z každého zo záujemcom/uchádzačom predloženého profesijného životopisu príslušného
riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za poskytnutie služieb alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé
nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za poskytnutie služieb,
- opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok
plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ) príslušného riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za
poskytnutie služieb
- dosiahnutú/získanú odbornú kvalifikáciu príslušného riadiaceho zamestnanca,
- a prípadne ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam a praxi príslušného
riadiaceho zamestnanca a osoby zodpovednej za poskytnutie služieb.
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax, resp. odbornú kvalifikáciu u osôb zodpovedných za poskytnutie
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služieb (expertov). . Uchádzač musí preukázať , že ním uvedení experti sú oprávnení a schopní predmet zákazky
plniť/dodať a majú požadovanú odbornú kvalifikáciu a odbornú prax, platnými certifikátmi a získanými alebo platnými
potvrdeniami o absolvovaní školení v požadovanej oblasti nasledovne:
expert č. 1 - projektový manažér:
a) minimálne 5-ročné skúsenosti (prax) s riadením projektov v oblasti informačných technológií v pozícii projektového
manažéra;
b) minimálne 4 praktické skúsenosti s riadením projektov v oblasti realizácie outsourcingových projektov;
c) držiteľ certifikátu projektového riadenia min. 2. Stupňa (manažmentu), napr. PMI, PMP, PRINCE 2 a pod, resp. ich
ekvivalent;
Odôvodnenie:
Požiadavka na kľúčového experta 1 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby bol projekt vedený v
zmysle súčasných požiadaviek na projektové riadenie. Požadovaná certifikácia u role projektový manažér je kvalitatívnou
garanciou, že projekt bude vedený k úspešnému koncu s minimalizáciou potenciálnych rizík, ktoré v sebe taká
komplexná zmena nesie.
expert č. 2 - Konzultant pre oblasť bezpečnosti:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie bezpečnostných informačných systémov;
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti bezpečnostných projektov realizovaných na niektorých zo štandardov napr.
ISO 13335, ISO 17799/ISO 27002, ISO 27001, ISO 21827, ITIL, ISM3;
c) získaný a platný certifikát CRISC(Certified in Risk and Information Systems Control) alebo ekvivalent daného
certifikátu od inej akreditovanej autority a certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor) alebo ekvivalent
daného certifikátu od inej akreditovanej autority.
Odôvodnenie:
Požiadavka na kľúčového experta 2 je potrebná a primeraná, pretože v rámci dodania predmetu zákazky je potrebné
zabezpečiť implementáciu bezpečnostných informačných systémov. Požiadavka je nevyhnutná z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy a vychádza z analýzy pri stanovení požiadaviek na plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z
hľadiska náročnosti plnenia predmetu zákazky.
expert č. 3 - Konzultant pre oblasť riadenia IT služieb:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti riadenia IT služieb
b) minimálne 3 preukázané odborné skúsenosti s realizáciou projektov/zmlúv obdobného charakteru v pozícii
konzultanta v oblasti riadenia IT služieb
c) získaný a platný certifikát v oblasti riadenia IT služieb(IT Service Management) ITIL Foundation V2 alebo ekvivalent
daného certifikátu od inej akreditovanej autority.
Odôvodnenie:
Požiadavka na kľúčového experta 3 je potrebná a primeraná, pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude
zabezpečovať kontext riešenia do existujúcich ICT procesov obstarávateľa a bude spolupracovať na zmene
formalizovaných procesov problem managementu, incident managementu. Zároveň sa bude podieľať na nasadení a
zmenách vyplývajúcich z riešenia, ktoré majú dopad do procesu change managemetu.
expert č. 4 IT špecialista pre oblasť diskových polí:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti konfigurácie a správy diskových polí
c) získaný a platný certifikát HP MASE - Storage Solutions
Odôvodnenie:
Požiadavka na kľúčového experta 4 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcom diskovom poly.
expert č. 5 IT špecialista pre oblasť serverového prostredia:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti konfigurácie a správy serverov
c) získaný a platný certifikát HP ASE - Proliant Servers
Odôvodnenie:
Požiadavka na kľúčového experta 5 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcej serverovej infraštruktúre na
platforme Intel x86. .
expert č. 6 IT špecialista pre oblasť zálohovania:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti zálohovacích systémov
c) získaný a platný certifikát HP ASE - StorageWorks
Odôvodnenie:
Požiadavka na kľúčového experta 6 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcej zálohovacej infraštruktúre.
expert č. 7 IT špecialista pre oblasť manažmentu LAN:
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
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b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti zálohovacích systémov
c) získaný a platný certifikát HP MASE - Network infrastructure
Požiadavka na kľúčového experta 7 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcej LAN infraštruktúre.
expert č. 8 IT špecialista pre systémy Red hat
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti správy systémov Linux Red hat
c) získaný a platný certifikát RHCE na RHEL5
Požiadavka na kľúčového experta 8 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty,dohľad, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcich Linux systémoch.
expert č. 9 IT špecialista pre systémy Microsoft server
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti správy systémov Microsoft server
c) získaný a platný certifikát Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure
Požiadavka na kľúčového experta 9 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty,dohľad, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcich serverových systémoch
Microsoft.
expert č. 10 IT špecialista pre systémy Microsoft
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti správy systémov Microsoft Exchange
c) získaný a platný certifikát Microsoft Certified IT Professional Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010
Požiadavka na kľúčového experta 10 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty,dohľad, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcich poštových systémoch
Microsoft.
expert č. 11 IT špecialista pre systémy Microsoft
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti správy systémov virtuálneho prostredia nad hypervizorom Hyper-V
c) získaný a platný certifikát Microsoft Certified Solutions Expert: Private Cloud.
Požiadavka na kľúčového experta 11 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty,dohľad, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcich virtuálnych systémoch
Microsoft.
expert č. 12 IT špecialista pre systémy Microsoft na koncových staniciach
a) minimálne 5 rokov odborných skúseností v danej oblasti
b) minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti správy systéov desktopov
c) získaný a platný certifikát Microsoft Certified Solutions Expert: Desktop Infrastructure.
Požiadavka na kľúčového experta 12 je potrebná a primeraná, pretože obstarávateľ požaduje, aby projekt realizovali
ľudia s dostatočnými technickými znalosťami potvrdenými príslušným certifikátom. IT špecialista bude v rámci služby
riešiť starostlivosť(incidenty,dohľad, patch management, zmeny konfigurácií,..) na existujúcich Microsoft systémoch na
koncových zariadeniach.
Uchádzač je oprávnený preukázať jednou osobou zodpovednou za poskytnutie služieb požiadavky viacerých expertov pri
zachovaní podmienky, že týchto osôb tvoriacich expertný tím na poskytovanie služieb musí byt minimálne osem z
dôvodu zachovania operability a kvality poskytovaných služieb v reálnom čase.
V prípade predloženia ekvivalentného certifikátu musí byt ekvivalencia preukázaná podľa požiadaviek určených na
získanie požadovaného certifikátu. V takomto prípade uvedie uchádzač dostatočné podrobný opis preukazujúci
rovnocennosť požiadaviek pre získanie certifikátu, na základe ktorého bude možné posúdiť rovnocennosť certifikátov.
(Požiadavka je určená pre zaistenie schopnosti relevantne vyhodnotiť verejným obstarávateľom ekvivalenciu
certifikátov, ktoré sú predložené ako ekvivalentné a tým umožniť predloženie aj certifikátov pre verejného obstarávateľa
neznámych a všeobecne v rámci SR nepoužívaných.)
Odôvodnenie primeranosti a potreby použitia podmienok účasti: verejný obstarávateľ určenými podmienkami účasti
zabezpečuje kvalifikované odborné poskytovanie služieb, so zodpovednosťou konkrétnych odborne kvalifikovaných osôb
s adekvátnou praxou, ktorá vyplýva z podmienok získania príslušných certifikátov. Požadované certifikáty preukazujú, že
uchádzač disponuje kapacitami (schopnosťami) obsahom totožnými s časťou zákazky. Certifikáty predložené
uchádzačom v bode 3.3 preukazujú kompetencie vo vzťahu k úrovni kvality poskytovaných služieb, ale nemusia
zaručovať disponibilitu uchádzača príslušným expertom pri plnení predmetu zákazky. V prípade certifikátov uvedených v
bode 3.2. je odborná spôsobilosť uchádzača preukazovaná konkrétnymi osobami, zodpovednými za poskytovanie
služieb, disponujúcimi znalosťami potrebnými pre získanie certifikátu uchádzačom. Prehlásením o dostupnosti a
výlučnosti sleduje verejný obstarávateľ dosiahnutie vyššej miery istoty, že predmet zákazky bude plnený expertmi s
požadovanou úrovňou odbornosti.
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k § 28 ods. 1 písm. k) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam subdodávateľov s uvedením podielu plnenia zo
zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca, poskytujúci službu, v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, ktorí sa
podieľajú na dodaní plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača. prípade, ak uchádzač nemá subdodávateľov, predloží o tom
čestné vyhlásenie.
Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods. 6):
Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: V zmysle § 28 ods. 2 zákona o
VO uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač alebo záujemca písomnou zmluvou uzatvorenou 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 spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona
o VO 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 inej osoby a počas trvania zmluvy
dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny
subdodávateľ tým nie je dotknutá. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti za
všetkých členov skupiny spoločne. Podľa § 32 ods. 11 zákona o VO splnenie podmienky účasti možno preukázať
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o VO v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť, musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.4)
IV.3.6)

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: Bez obmedzenia.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
13821/2015
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 118-214546
z: 20.06.2015
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 22.01.2016 11:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

1.Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t.j.
doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
2. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti musia byť v ponuke predložené ako
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto
verejnom obstarávaní musia byť platné a musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. Uchádzač, ktorý
požadované doklady nepredloží v plnom rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom alebo predloží neplatný/é
doklad/y, alebo predloží nepravdivé a skreslené informácie, bude z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený.
3. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ príjme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
4.Splnenie podmienky účasti podľa § 26,§ 27 a § 28 zákona o verejnom obstarávaní na preukazuje s ohľadom na znenie
Výkladového stanoviska 6/2014 UVO.
5. Každá písomná zmluva predložená v tomto postupe zadávania zákazky uchádzačom podľa § 27 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní, resp. podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní musí obsahovať jednoznačné vymedzenie
tej časti predmetu zákazky opísanej v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktorú sa zdroje, resp. kapacity
uchádzačovi poskytujú inou osobou.
6. Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú
opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom
obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacimi platnými predpismi účinnými
v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania !
7. Verejný obstarávateľ bude považovať ponuku uchádzača, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky
prevýši finančný limit určený predpokladanou hodnotou zákazky, za ponuku, ktorá nesplnila určené náležitosti ponuky a
pri vyhodnotení bude postupovať podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
8.Úspešný uchádzač je povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy,
tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie
písomne vyzvaní. Úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia podľa § 45 odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a §
28 ods. 2 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, mať v registri konečných
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod a splnené všetky súvisiace povinnosti v zmysle zákona č.
252/2015 Z. z.
14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, podľa § 46 ods. 2 na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky pri
naplnení podmienok zákona.
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
Orgán zodpovedný za mediáciu
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu č.1 , 011 31 Žilina
Slovensko
Telefón: +421 917990120
Email: roman.osika@zilina.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
22.12.2015
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