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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 5

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Národná transfúzna služba SR
IČO: 30853915
Limbová 3, 833 14 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH
Mobil: +421 905868882
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: protender@protender.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ntssr.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
PRO - TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne (pozri bod VI.3)
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.protender.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
inom mieste: vyplňte prílohu
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť
PRO - TENDER s.r.o.
IČO: 36591084
Smetanova 9 , 040 01 Košice
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): pozri poštová adresa
Kontaktná osoba: Ing. Petra Kenderová
Mobil: +421 907877688
Telefón: +421 552861256
Fax: +421 552861257
Email: petra.kenderova@protender.sk
Internetová adresa (URL): http://www.protender.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
1/11

I.2.2.
I.2.3.

§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Zdravotníctvo
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3.
II.1.5.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
5
Hlavné miesto poskytovania služieb: Národná transfúzna služba SR, Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava a všetky
prislúchajúce pracoviská.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK0
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR.
Poskytovanie privátnej hlasovej siete pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby
SR, vrátane dodania zariadení, dopravy, kompletizácie, inštalácie, testovania, sprevádzkovania dodávaných zariadení na
lokalitách obstarávateľa, zaškolenia vybraného personálu a záručného servisu.
Návrh riešenia musí spĺňať podmienku samostatnej funkčnosti jednotlivých spracovateľských a odberových centier
Národnej transfúznej služby SR. V prípade výskytu technickej poruchy v jednom centre musí byť garantovaná nezávislá
funkčnosť ostatných centier.
Technická špecifikácia hlasovej komunikačnej infraštruktúry (HKI):
A: Požiadavky na HKI:
Požadované riešenie HKI musí byť postavené na báze IP s možnosťou využívania aj TDM súčastí. Musí poskytovať
funkcionality reprezentujúce súčasný vývoj v oblasti technológií a komunikácie s funkcionalitou Call centra. Celkové
riešenie bude pozostávať z nasledovných častí:
a) Hlasový komunikačný server s napojením na verejnú telefónnu sieť prostredníctvom SIP rozhrania a dostatočný počet
prípojných miest pre telefónne aparáty na pripojenie digitálnych a analógových liniek.
b) Digitálne telefónne prístroje v 3 kategóriách Typ 1 základný digitálny telefónny prístroj, Typ 2 - s pokročilejšími
funkciami (napr. viacriadkový displej, interná alfa klávesnica...) a Typ 3 komfortný manažérsky telefónny prístroj s
pokročilými funkciami, možnosťou zriadenia manažérsko sekretárskej súpravy. Napájanie telefónnych prístrojov musí
byť riešené diaľkovým napájaním priamo z komunikačného servera.
c) HKI musí podporovať PC telefóniu, minimálne ovládanie telefónneho prístroja (nezávislé na type) prostredníctvom PC
aplikácie ako aj vytváranie detailného zoznamu hovorov (príchodzích, odchodzích, nezodpovedaných).
d) Implementácia riešenia si vyžaduje v niektorých lokalitách nevyhnutné prispôsobenie vnútro areálových telefónnych
rozvodov pre účely vnútropodnikovej komunikačnej infraštruktúry.
B: Základné charakteristiky HKI:
a) HKI musí podporovať:
- jednu alebo viac komunikačných brán poskytujúcich tradičnú TDM konektivitu (modemy, faxy T.38, bázové stanice
DECT),
- IP komunikačné zariadenia: stolný IP telefón, bezdrôtový IP telefón, multimediálne PC, IP telefóny s podporou SIP
protokolu,
- tradičné TDM koncové zariadenia: bezdrôtový DECT telefón, digitálny telefón, analógový telefón, fax s podporou T.38,
modem,
- manažment systém na lokálnu aj vzdialenú správu HKI.
b)Komunikačná platforma musí poskytovať možnosti potrebné pre integráciu multimédií a podnikových aplikácií cez
otvorené štandardizované rozhrania, ktoré sledujú najnovšie štandardy IP a webových technológií,
C: SW/HW architektúra HKI:
- musí poskytovať flexibilitu a podporovať rôznorodé konfigurácie pomocou spoľahlivých komponentov zabezpečujúcich
dostupnosť HKI,
- musí byť v súlade s existujúcimi európskymi smernicami, ktoré sa týkajú obmedzení nebezpečných látok (RoHS) v
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elektrických a elektronických zariadeniach,
- pre uľahčenie integrácie HKI do existujúcej infraštruktúry zariadenia musia byť v 19 vyhotovení a s konektormi typu
RJ45,
- musí byť integrovateľný s TDM zariadeniami a umožňovať akúkoľvek kombináciu IP alebo TDM ako pevných tak aj
bezdrôtových telefónov,
- komunikačné brány musia poskytovať rozhrania pre pripojenie analógových telefónov, modemov a faxov (podpora
protokolu T.38), IP telefónov s protokolom SIP, resp. proprietárny protokol, bezdrôtových sietí (základňové stanice
štandardu DECT, VoWLAN), ISDN BRA a ISDN PRA digitálne linky pre pripojenie do verejnej siete so signalizáciou EDSS1, ako aj s možnosťou SIP pripojenia k verejnému operátorovi (SIP trunk),
- musí byť schopný komunikovať s ostatnými telefónnymi systémami a koncovými zariadeniami pomocou nasledujúcich
štandardov: QSIG, DSS1, H323,SIP,
- musí mať možnosť používať SIP telefóny ako pobočkové linky a SIP linky pre prepojenie HKI s inými IP
komunikačnými systémami alebo komunikačnými aplikáciami akými sú napríklad jednotné spracovanie správ či aplikácie
na podporu tímovej spolupráce,
- musí byť dostatočne flexibilný pokiaľ ide o kapacitu, aktualizácie systému a jeho schopnosť podporovať IP a TDM bez
nutnosti dodatočných externých rozhraní,
- musí byť založený na "otvorenej" softvérovej architektúre a štandardizovaný pre podporu integrácie s informačnými
systémami (uchádzač uvedie typ operačného systému ponúkanej HKI).
D: Požadovaná konfigurácia HKI:
a) Požadované sú 3 kapacitne rozdielne konfigurácie hlasových komunikačných systémov (hlasových serverov):
TYP 1 (S) 9 x:
- 10 x SIP kanálov pre pripojenie do VTS,
- 12 x analógové rozhranie s funkciou CLIP (identifikácia čísla volajúceho),
- 4 x digitálne rozhranie.
TYP 2 (M) 3 x:
- 20 x SIP kanálov pre pripojenie do VTS,
- 32 x analógové rozhranie s funkciou CLIP (identifikácia čísla volajúceho),
- 8 x digitálne rozhranie.
TYP 3
- 30 x
- 16 x
- 48 x

(L) 1 x:
SIP kanálov pre pripojenie do VTS,
analógové rozhranie s funkciou CLIP (identifikácia čísla volajúceho),
digitálne rozhranie.

b) Pripojenie k verejným telekomunikačným sieťam:
pripojenie k verejnému operátorovi prostredníctvom VoIP, konkrétne prostredníctvom SIP trunkingu.
c) Integrovaný systém automatickej spojovateľky pre vytvorenie uvítacích hlások a stromu s možnosťou prepojenia na
požadované oddelenie/klapku prostredníctvom DTMF voľby. Systém musí umožniť automatické prepínanie smerovania
hovorov v závislosti od režimu dennej/nočnej prevádzky.
d) Integrovaný systém hlasovej pošty pre všetkých účastníkov (nie ako externá aplikácia).
e) Integrovaný systém textovej pošty (pre užívateľov s tel. typu 2 a 3).
f) Systém nahrávania hovorov na základe požiadania užívateľa (On Demand Recording) pre všetkých užívateľov.
g) Jedno pracovisko PC (HW+SW vybavenie) pre správu a údržbu HKI, predstavujúce programové vybavenie pre plnú
správu a sledovanie telekomunikačných nákladov na prevádzku HKI z určeného miesta prostredníctvom siete LAN/WAN,
h) Tarifikačný softvér s možnosťou vyhotovenia ako detailných, tak aj sumárnych zostáv uskutočnených
odchádzajúcich/prichádzajúcich volaní zo všetkých koncových zariadení. Informácie o uskutočnených volaniach budú
obsahovať nasledujúce údaje: dátum volania, čas volania, volané číslo, dĺžku volania, cenu za volanie, možnosť
zaradenia zamestnancov do organizačnej štruktúry. Možnosť výstupu údajov do tvaru .xls.
Telefónne prístroje (požadované typy a počet):
Do novej infraštruktúry by mal výrobca mať možnosť dodať rôzne typy telefónnych prístrojov, analógové, digitálne a IP.
V portfóliu ponúkaných typov zariadení by mali byť zariadenia s nasledovnými charakteristikami:
Digitálne telefónne prístroje :
a) Typ 1 jednoriadkový displej, funkcia hlasitého odposluchu, min. 6 užívateľsky programovateľných tlačidiel, osobný tel.
zoznam s min. 12 tel. číslami, tlačidlá priameho prístupu k osobnému zoznamu a k textovej, alebo hlasovej schránke
(interaktívne), tlačidlá MUTE, REDIAL a možnosť nastavenia kontrastu displeja.
b) Typ 2 viacriadkový displej (min. 2), funkcia plné handsfree, min. 6 užívateľsky programovateľných tlačidiel, osobný
tel. zoznam s min. 70 tel. číslami (softlačidlá), tlačidlá priameho prístupu k textovej, alebo hlasovej schránke
(interaktívne), tlačidlá MUTE, REDIAL a možnosť nastavenia kontrastu displeja, navigačný kláves pre prístup k funkciám,
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zdierka pre pripojenie náhlavnej súpravy, integrovaná alfa klávesnica pre tvorbu textových správ a funkciu volania
menom účastníka.
c) Typ 3 viacriadkový displej (min. 5), funkcia plné handsfree, min. 10 užívateľsky programovateľných tlačidiel, osobný
tel. zoznam s min. 70 tel. číslami (softlačidlá), tlačidlá priameho prístupu k textovej, alebo hlasovej schránke
(interaktívne), tlačidlá MUTE, REDIAL a možnosť nastavenia kontrastu displeja, navigačný kláves pre prístup k funkciám,
zdierka pre pripojenie náhlavnej súpravy, integrovaná alfa klávesnica pre tvorbu textových správ a funkciu volania
menom účastníka.
Analógové telefónne prístroje:
a) Typ 1 - jednoriadkový displej, minimálne 5 programovateľných tlačidiel, podpora CLIP,
b) Typ 2 bezdrôtový analógový DECT tel. prístroj.
Požadované počty telefónnych prístrojov podľa typov:
- Digitálny telefónny prístroj typ 1:14 ks
- Digitálny telefónny prístroj typ 2:14 ks
- Digitálny telefónny prístroj typ 3:29 ks
- Analógový telefónny prístroj typ 1:80 ks
- Analógový telefónny prístroj typ 2:13 ks
Súčasťou zákazky je taktiež:
a) Podrobný technický opis parametrov technického riešenia a údaje deklarujúce technické parametre ponúkaného
zariadenia s uvedením obchodného názvu ponúkaného zariadenia, resp. typového označenia, v štátnom jazyku, ktorým
uchádzač preukáže splnenie požiadaviek obstarávateľa.
b) Súčasťou riešenia sú implementačné aj poimplementačné služby. V rámci implementácie bude systém nainštalovaný
do existujúcich dátového rozvádzačov NTS SR, pripojený na zálohované napájanie 230VAC. Ďalej bude systém pripojený
na LAN a užívateľské rozhrania budú prepojené na odchodzie vedenia do priestorov NTS SR. Systém bude
nakonfigurovaný na základe podkladov získaných od koncového užívateľa a budú vykonané školenia.
c) Do riešenia je zahrnuté PC pre inštaláciu konfiguračného SW pre umožnenie realizovania jednoduchých
konfiguračných zmien na systémoch svojpomocne. Podmienkou je pripojenia tohto PC na LAN. Týmto sa zabezpečí
dostupnosť systému na každej lokalite. Súčasne bude na PC nainštalovaný tarifkačný SW ktorý je súčasťou riešenia.
Prostredníctvom tarifikačného SW je možné vytváranie tarifikačných výpisov na základe rôznych požiadaviek (detailné,
sumárne, po pobočkách, oddeleniach, lokalitách, atď.).
d) Pripojenie do verejnej telefónnej siete s garantovaným počtom hlasových kanálov nadimenzovaných podľa počtu
užívateľov na konkrétnej lokalite.
e) WIFI pokrytie bude realizované v priestore pre verejnosť ide o verejnú bezplatnú službu.
f) Červený telefón pripojeny do hlasového systému na každej lokalite a umiestnený na viditeľnom mieste v čakárni.
g) Telefónne čísla ktoré sú evidované pod hlavičkou NTS budú zachované. Zároveň budú pridané na každú lokalitu nové
DDI.
h) Vzhľadom na kritickosť hlasovej komunikácie je v rámci poimplementačných služieb uvažované so zabezpečením SLA
7x24 s reakčnými časmi 1 hod. vzdialenou diagnostikou, 4 hod. v prípade kritickej chyby a 8 hod. bežnej chyby. Typ
servisu: on site, Dostupnosť služby 99,5 %. V prípade nedodržania SLA parametra dostupnosť služby má verejný
obstarávateľ nárok na 2% zľavu z mesačnej ceny poskytovanej služby, a to za každú začatú hodinu poruchy pod
stanovenú dostupnosť služby.
i) Doba zriadenia predmetu zákazky je stanovená do 2 mesiacov od vystavenia objednávky resp. podpisu zmluvy. V
prípade nedodržania SLA parametra doba zriadenia má verejný obstarávateľ nárok na 1% zľavu z ceny diela, a to za
každý začatý deň prekračujúci stanovenú lehotu na dodanie diela.
j) Dodanie návodov k obsluhe dodaného predmetu zmluvy a všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie
a užívanie predmetu zmluvy.
k) Vyškolenie pracovníkov na prevádzku systému a administráciu užívateľov.l) l)Jednotkový cenník hlasových volaní do
verejnej telefónnej siete a mesačných poplatkov za používanie hlasových služieb, vrátane sekundovej tarifikácie po prvej
sekunde

II.1.6.

II.1.7.
II.1.8.
II.2.

Vo forme ročného poplatku za servis (support a maintenance) dodaného riešenia predložte cenovú na servis
komponentov dodaného riešenia. V cene servisu je zahrnutá včasná inštalácia všetkých SW aktualizácii
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 64200000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 64214000-9, 64210000-1
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
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II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Celkové množstvo alebo rozsah
pozri bod II.1.5)
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 135 000,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 36

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.2.

III.1.3.

III.1.4.
III.2.
III.2.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške 3.000,- eur (slovom: tritisíc eur). Podmienky zloženia a uvoľnenia
zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy v Prílohe č. 3a
týchto súťažných podkladov.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť
vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo
jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov,
prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Plnomocenstvo musí byť podpísané a) osobou/osobami
oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo
b) zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v mene člena skupiny. V tom
prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané
podľa písm. a) tohto bodu.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1.1:
Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými sa
preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
1.2:
Uchádzač môže doklady požadované v § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. nahradiť predložením overenej kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
V prípade, že platné potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov nezahŕňa doklady podľa § 26 ods. 2 zákona písm.
f) zákona č. 25/2006 Z. z., uchádzač je povinný tieto doklady predložiť formou čestného vyhlásenia.
1.3:
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.
1.4:
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
1.5:
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný
doklad predložený uchádzačom.
1.6:
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Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 25/2006 Z. z.

III.2.2.

1.7:
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
2.1: § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.,
2.2: § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z.,
2.3: § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z..
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
2.1:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.2) 2.1
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že uchádzač nie je v
nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je predmetom
exekúcie, za obdobie posledného kalendárneho roka 2012. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené
vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje
predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z
účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:: Požiadavka sleduje
cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
2.2:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.2) 2.2
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch za tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012 za ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, overená príslušným správcom dane alebo audítorom, a to v originály
alebo overenej fotokópii (Podmienka: Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí byť overený príslušným
správcom dane alebo audítorom. Inú formu predloženia nebude verejný obstarávateľ akceptovať. Nebude uznaný ani
doklad, ktorý bude predložený len s podpisom štatutárneho orgánu uchádzača, musí byť dodržaná predpísaná forma
overenia).
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka mapuje
stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného
partnera.
2.3:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.2) 2.3
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky za posledné tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činností uchádzač preukáže predložením:
a) Výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch potvrdeného miestne príslušným správcom dane alebo
audítorom, a to v originály alebo overenej fotokópii (Podmienka: Predložený doklad (za rok 2010, 2011 a 2012) musí
byť overený len príslušným správcom dane alebo audítorom. Inú formu predloženia nebude verejný obstarávateľ
akceptovať. Nebude uznaný ani doklad, ktorý bude predložený len s podpisom štatutárneho orgánu uchádzača, musí
byť dodržaná predpísaná forma overenia).
b) Vyhlásením uchádzača o ročnom obrate v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, za každý z požadovaných rokov 2010, 2011 a 2012, podpísaným štatutárnym orgánom uchádzača
alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu
splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).
Minimálne požiadavky:
Požadovaný obrat v oblasti poskytovania služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazkyza
posledné tri hospodárske roky (2010, 2011, 2012) musí byť minimálne vo výške 300 000,- EUR bez DPH v oblasti
poskytovania služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavka mapuje
stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného
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partnera.
2.4:
Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie určenými dokladmi,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie.
2.5:
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona č. 25/2006
Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
2.6:
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
2.7:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
podmienok účasti podľa bodov 2.1 - 2.3 súťažných podkladov a bodu III.2.2) 2.1 - 2.3 Oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.8:
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodov 2.1 - 2.3
týchto súťažných podkladov a bodu III.2.2) 2.1 - 2.3 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
2.9:
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.

III.2.3.

2.10:
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný
doklad predložený uchádzačom.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
3.1: § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.2: § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.3: § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.4: § 28 ods. 1 písm. l) bod 1 zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.5: § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 vo väzbe na § 29 zákona č. 25/2006 Z. z..
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
3.1:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.3) 3.1
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,
zrealizovaných za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012), doplnený potvrdeniami o uspokojivom dodaní (ďalej len
kvalifikované referencie). Zoznam aj kvalifikované referencie musia obsahovať minimálne tieto údaje:
3.1.1) obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
3.1.2) obchodné meno a sídlo objednávateľa,
3.1.3) zmluvný termín poskytovania služby, skutočný termín poskytovania služby,
3.1.4) rozsah poskytovaných služieb (ak je to vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb možné),
3.1.5) celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za poskytované služby. V prípade, že skutočne
fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel, bude
akceptovaná táto fakturačná hodnota (ďalej len cena).
Mena pre cenu: EUR.
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej
minimálnej úrovne.
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Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskej centrálnej
banky nadaný rok, ku ktorému sa kvalifikovaná referencia viaže a uviesť ako bola vypočítaná. Ak sa poskytovanie
služieb uvedených v kvalifikovanej referencii viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie
každého roka kvalifikovanej referencie v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť
kvalifikovanej referencie daného obdobia. Prepočet ceny takejto kvalifikovanej referencie sa vypočíta ako súčet
prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.
3.1.6) meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno
overiť údaje uvedené v kvalifikovanej referencii,
Ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
alebo
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, uchádzač predloží
čestné vyhlásenie o dodávke tovaru.
Minimálne požiadavky:
Uchádzač predloží minimálne tri kvalifikované referencie. Súčet cien kvalifikovaných referencií, musí byť po zohľadnení
alikvotného podielu uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné), po zohľadnení len poskytovaných služieb
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, po zohľadnení alikvotného rozsahu len pre požadované
obdobie a zároveň správne vyčíslených podľa bodu 3.1.5. Uchádzač predloží minimálne jednu referenciu s hodnotou
rovnou alebo vyššou ako 200.000 Eur bez DPH a minimálne dve referencie s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 100.000
Eur bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Uchádzač musí
preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkami rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
3.2:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.3) 3.2
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre ponúkaného zariadenia s uvedením obchodného
názvu ponúkaného zariadenia, resp. typového označenia, v štátnom jazyku, ktorým uchádzač preukáže splnenie
požiadaviek obstarávateľa.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Primerane
stanovené k predmetu zákazky. Uchádzač musí preukázať, že je schopný zabezpečiť kvalitatívne plnenie zmluvy v
požadovanom rozsahu a kvalite
3.3:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.3) 3.3
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Uchádzač predloží zoznamu pracovníkov/odborných expertov/, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť na výkon služby v
ponúkanom riešení v predmete zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť listinné dokumenty, ktoré preukážu
spôsobilosť odborných expertov, expertov na zabezpečenie požadovaných služieb u záujemcov v nasledovnom rozsahu:
- požadované certifikáty expertov, resp. osvedčenie o odbornom zaškolení,
- profesijné životopisy,
- doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov:
3.3.1: Kľúčový expert č. 1 - expert na inštaláciu a konfiguráciu hlasových komunikačných systémov použitých na
poskytovanie služby:
1) minimálne 6-ročná preukázateľná odborná prax s inštaláciou a konfiguráciou hlasových komunikačných systémov
použitých na poskytovanie služby,
2) zodpovedajúci technický certifikát príslušného výrobcu na inštaláciu a konfiguráciu použitých hlasových
komunikačných systémov.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti a potrebe ich zahrnutia medzi podmienky účasti v
súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavky na experta č. 1 sú potrebné a primerané. Pozícia
experta jednoznačne súvisí s predmetom zákazky.
Minimálna odborná úroveň experta je stanovená tak, aby zabezpečovala potrebné skúsenosti a znalosti pracovníka,
ktorý má vykonávať činnosti spojené s príslušnou pozíciou.
Uchádzač pri kľúčovom expertovi č. 1 (expert na inštaláciu a konfiguráciu hlasových komunikačných systémov použitých
na poskytovanie služby) preukáže splnenie:
- podmienky účasti č. 1 podpísaným životopisom príslušnej osoby,
- podmienky účasti č. 2 prostredníctvom certifikátu príslušnej osoby.
3.3.2: Kľúčový expert č. 2 - projektový manager:
1) minimálne 3 - ročná preukázateľná odborná prax,
2) platný certifikát na riadenie projektov (PRINCE 2, PMI, IPMA) alebo ekvivalentný.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti a potrebe ich zahrnutia medzi podmienky účasti v
súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Požiadavky na experta č. 2 sú potrebné a primerané. Pozícia
experta jednoznačne súvisí s predmetom zákazky.
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Minimálna odborná úroveň experta je stanovená tak, aby zabezpečovala potrebné skúsenosti a znalosti pracovníka,
ktorý má vykonávať činnosti spojené s príslušnou pozíciou.
Uchádzač pri kľúčovom expertovi č. 2 (projektový manager) preukáže splnenie:
- podmienky účasti č. 1 podpísaným životopisom príslušnej osoby,
- podmienky účasti č. 2 prostredníctvom certifikátu príslušnej osoby
3.4:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.3) 3.4
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
K položkám (ktoré majú vlastný elektrický zdroj) preukáže uchádzač splnenie podmienky účasti predloženými
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými
osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody výrobkov s
technickými špecifikáciami.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Primerane
stanovené k predmetu zákazky. Uchádzač musí preukázať, že je schopný zabezpečiť kvalitatívne plnenie zmluvy v
požadovanom rozsahu a kvalite.
3.5:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. a bodu III.2.3) 3.5
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje
splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky,
uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 29 zákona č. 25/2006 Z. z., vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, vo väzbe na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými
poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti
potvrdzujúce splnenie noriem zabezpečenia kvality a bezpečnosti pri práci uchádzačmi
3.6:
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006
Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní
požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
3.7:
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať,
že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej/odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba,
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté.
3.8:
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
podmienok účasti podľa bodu 3.1 3.5 súťažných podkladov a príslušných bodov Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.9:
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bodoch 3.1 3.5
súťažných podkladov a príslušných bodov Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
3.10:
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
až treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom.
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III.3.
III.3.1.
III.3.
III.3.2.

3.11:
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný
doklad predložený uchádzačom.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie
služby
Áno

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

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z.. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných
podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
NTS-2013-11-PZ-VS-hlasove sluzby
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.07.2013 09:59
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.07.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 31.10.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.07.2013 14:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Nie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.
VI.3.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Áno
06/2015
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
1)
K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne v lehote podľa bodu IV.3.3 tohto oznámenia.
Elektronická komunikácia prostredníctvom systému PROTENDER.sk bude použitá pri nasledovných fázach procesu
verejného obstarávania:
13.3.1) predkladaní žiadosti o účasť záujemcom, čím sa rozumie odsúhlasenie poskytnutia súťažných podkladov
systémom PROTENDER.sk záujemcom zaregistrovaným v systéme PROTENDER.sk,
13.3.2) poskytovaní súťažných podkladov záujemcom, čím sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov
prostredníctvom systému PROTENDER.sk,
13.3.3) poskytovaní vysvetlenia požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie,
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čím sa rozumie sprístupnenie otázok záujemcov a odpovedí verejného obstarávateľa prostredníctvom systému
PROTENDER.sk,
13.3.4) v prípade potreby doplnenia súťažných podkladov, čím sa rozumie zverejnenie doplnenia súťažných podkladov
prostredníctvom systému PROTENDER.sk
2)
Žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len
žiadosť o vysvetlenie):
a) Lehota pre doručenie žiadosti o vysvetlenie: 18.07.2013, 14:30 hod..
b) Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu I.1) Ďalšie informácie možno získať
na adrese: tohto oznámenia alebo podľa bodu 1.2 časti A. súťažných podkladov.
c) Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom o zverejnení vysvetlenia v systéme
PROTENDER.sk na adrese http://www.protender.sk/akcia/aktualne pri príslušnej akcii.
3) Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov 1 a 2 komunikovať so záujemcami písomne
v listinnej forme.
4)
Osobné vyzdvihnutie súťažných podkladov: v pracovnej dobe 08:00-15:00 na adrese podľa bodu I.1) Súťažné a
doplňujúce podklady možno získať na adrese: tohto oznámenia. Záujemca bude zaregistrovaný alebo prihlásený kvôli
evidencii do systému PROTENDER.sk, a budú mu poskytnuté súťažné podklady v elektronickej forme na CD médiu.

VI.4.

5)
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z., finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona
č. 25/2006 Z. z. a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. v intenciách
podmienok uvedených v tomto oznámení. Posúdenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v
tomto verejnom obstarávaní sa vykoná z podkladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2 a
III.2.3) tohto oznámenia v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
6)
Otváranie ponúk bude neverejné, pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia, a
teda sa pri otváraní ponúk použije primerane § 41 zák. č. 25/2006 Z. z..
Dátum odoslania tohto oznámenia
28.06.2013
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