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Slovensko-Martin: Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
2013/S 249-435318
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
Senium Medica, s.r.o.
36849383
Prieložtek 1
Kontaktné miesto (miesta): Evercon, s.r.o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Hrubošková
036 01 Martin
SLOVENSKO
Telefón: +421 433810470
E-mail: eva.hruboskova@centrum.sk
Fax: +421 434223569
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.senium.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
I.2)

Druh verejného obstarávateľa
Iné: § 7 ods. 1

I.3)

Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

I.4)

Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Opis
II.1.1)

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodanie zdravotníckej techniky v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia
Senium Medica.

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Senium Medica
s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin.
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Kód NUTS SK031
II.1.3)

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

II.1.4)

Informácie o rámcovej dohode

II.1.5)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom obstarávania je dodanie zdravotníckych zariadení: Biochemický analyzátor – Automat na
spracovanie tkanív pre bioptické vyšetrenie na oddelení klinickej biochémie a patológie, Plnoautomatizovaný
farbiaci automat na IHC a ISH preparáty, Prístroj pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu nukleových kyselín a
Optický lekársky mikroskop.

II.1.6)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33000000, 38510000, 38434500, 38434000

II.1.7)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8)

Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9)

Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2)

Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1)

Celkové množstvo alebo rozsah:
Predmet zákazky sa skladá z dodania nasledovných laboratórnych zariadení:
— biochemický analyzátor Automat na spracovanie tkanív pre bioptické vyšetrenia na oddelení klinickej
biochémie a patológie – 1 ks,
— plnoautomatizovaný farbiaci automat na IHC a ISH preparáty – 1 ks,
— prístroj pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu nukleových kyselín – 1 ks,
— optický lekársky mikroskop – 1 ks,
— dodanie na miesto určenia,
— inštalácia,
— uvedenie do prevádzky,
— návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku,
— zabezpečenie preberacej skúšky,
— kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku,
— potrebná servisná technická dokumentácia,
— bezplatné zaškolenie obsluhy,
— zabezpečenie záručného servisu,
— vyhlásenie uchádzača o schopnosti zabezpečiť aj pozáručný servis po uplynutí záručnej lehoty servis s
náhradnými dielmi , dopravnými nákladmi a všetkými ostatnými službami nevyhnutnými pre zabezpečenie
plynulého chodu predmetu zmluvy (v prípade potreby po uplynutí záručnej lehoty obstarávateľ uzatvorí zmluvu
na pozáručný servis na základe výsledku samostatného postupu verejného obstarávania).
Predpokladaná hodnota bez DPH: 345 000 EUR

II.2.2)

Informácie o opciách

II.2.3)

Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.3)

Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
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Trvanie v mesiacoch: 6 (od zadania zákazky)
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000 EUR slovom desaťtisíc EUR. Podmienky zloženia a uvolnenia
zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z NFP – Operačný program Zdravotníctvo 2810002, Prioritná os 2 –
Podpora zdravia a predchádzanie zdrav. rizikám, 2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti, OPZ 2011/2.1/01, z vlastných zdrojov obstarávateľa a štátneho rozpočtu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na plnenie predmetu zákazky.
Úhrada faktúry sa bude realizovať v zmysle zmluvy.

III.1.3)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov, ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu do predloženia
ponuky. V prípade, ak ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov a ponuka skupiny bude prijatá,
verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom
zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré
jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a budú zaväzovať členov
skupiny dodávateľov, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri
realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)

Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie, že strpí výkon kontroly/auditu/
overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom /
konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
Zaškolenie personálu v potrebnom rozsahu požadujeme bezplatne.

III.2)

Podmienky účasti

III.2.1)

Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1. Osobné postavenie
uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného
registra
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO a preukázať
ich splnenie podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 alebo podľa § 128 ods. 1 ZVO, ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZVO, a to v súlade s § 19 ods. 3 ZVO.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom od 1.7.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej
len "úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch
verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 ZVO. V prípade, že uchádzač má vydaný Úradom pre verejné obstarávanie výpis
zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením.
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Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO v znení účinnom do 30.6.2013 (t. j. uchádzač, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa
aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZVO, ak ani tento údaj potvrdenie
neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZVO
v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto
podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZVO, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g),
príp. aj písm. f) ZVO].
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31
ods.3 ZVO.
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný
čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých
foriem účasti na terorizme;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.6 je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
1.8 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,
kedy 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 3. ktorá sa stala
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní.
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmuvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
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Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10.:
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na
ktorú predkladá uchádzač ponuku;
1.16 podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením;
1.17 podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa
§ 26 ZVO údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov;
1.18 podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny
údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu
alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;
1.19 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 v krajine sídla záujemcu/uchádzača;
1.20 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže obstarávateľ preukázať, bude z verejného obstarávania vylúčený;
1.21 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo
verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta,
a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie
stane konečným;
1.22 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba;
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené; alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.23 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;
1.24 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) ZVO preukazuje obstarávateľ;
1.25 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
(bod 1.6) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť;
1.26 v zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v
písomnej žiadosti zaslanej úspešnému uchádzačovi.
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32
ods. 6 ZVO:
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— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z taxatívne daných podmienok v
zmysle § 26 ZVO a z § 32 ods. 1 ZVO.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto
bodu.
III.2.2)

Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok dokladmi podľa § 27 ods. 1 písm. a) a d) alebo podľa § 27 ods. 3, resp. podľa § 27 ods. 2
ZVO
2.1. § 27 ods. 1 písm. a) ZVO – Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk//ekvivalentný
doklad na území Slovenskej republiky, alebo zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky (bánk
vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách), že uchádzač nie je
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru záujemca dodržuje splátkový kalendár a že bežný účet
záujemcu nie je predmetom exekúcie, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.1. V predmetnom vyjadrení/ekvivalentnom doklade (ďalej len
vyjadrenie) banka potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru záujemca
dodržuje splátkový kalendár a že bežný účet záujemcu nie je predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých vyjadrenia predkladá nemá
vedené účty ani záväzky. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk
alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách.
Vyjadrenie banky (bánk) nesmie/nesmú byť v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponuky staršie ako
tri mesiace.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZVO:
— preukázanie skutočnosti, že uchádzač v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a
finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zmluvy/zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu/zmluvy ako dôkazy, že v predchádzajúcom období mal po
odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s
plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre
úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným úverovým
prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. Požiadavka
na predloženie dokladov nie starších ako 3 mesiace odzrkadľuje požiadavku na predloženie platných dokladov
a preukázanie, že uchádzač je spoľahlivý obchodný partner.
2.2. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 2.1.za všetkých členov skupiny spoločne.
2.3. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto
časti Oznámenia.
2.4. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje
inej osoby podľa § 27 ods. 2 ZVO, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, musí uchádzač
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 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické
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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.
2.5. Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako EUR bude prepočítaný podľa kurzu NBS z inej meny
na EUR k 31.12. príslušného roku.
2.6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v
štátnom jazyku.
2.7.V zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v
písomnej žiadosti zaslanej úspešnému uchádzačovi.
III.2.3)

Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa:
3.1. § 28 ods. 1 písm. a) ZVO.
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo
poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli dodané.
3.2. § 28 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti k § 29 ZVO.
Opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a
jeho študijných a výskumných zariadení.
3.3. § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. a bod 2. ZVO:
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami;
2. 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 stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.
3.4. § 28 ods. 3 ZVO.
Zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, technická alebo
odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na
jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3.1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu dodávok tovaru, ktorý musí obsahovať minimálne
údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO doplneného o referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 ZVO, okrem
písm. e) a f) ZVO v nadväznosti na § 155m ods. 11 ZVO. Za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky
považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom, pred dňom lehoty na predkladanie ponúk
(rozhodné obdobie).
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval dodávky zdravotníckych zariadení,
pričom ich celkový objem spolu za rozhodné obdobie bol minimálne 345 000 EUR bez DPH.
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Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený ECB k 31.12. príslušného roka.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 ZVO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
— podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 28 ZVO primerane vo vzťahu k predmetu zákazky vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky.
Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkami rovnakého charakteru, ako je predmet
zákazky.
3.2. Uchádzač predloží platný certifikát kvality v oblasti predmetu zákazky vydaný nezávislou inštitúciou
minimálne podľa normy ISO 9001, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom,
môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 ZVO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka na uvedený
certifikát má byť zárukou realizácie predmetu zákazky zo strany uchádzača na požadovanej úrovni.
3.3. Uchádzač predloží.
Bod 1. oficiálny prospektový alebo iný materiál s technickými špecifikáciami (písomné, grafické alebo iné), tak
aby bolo možné overiť požadované technické parametre,
V súlade s ustanovením § 32 ods.6 ZVO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Podmienku účasti
týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil obstarávateľ primerane v súlade s ustanovením § 28
ZVO. Požiadavka predložiť fotografiu, resp. prospektový materiál sa vyžaduje z dôvodu potreby vizuálneho
zobrazenia konkrétneho prístroja, ktorým uchádzač plní požadovaný predmet zákazky zadefinovaný verejným
obstarávateľom.
bod 2. vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. V prípade ak uchádzač
predkladá Vyhlásenie o zhode, v ktorom sa odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho
vydanie, musia byť tieto doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého Vyhlásenia o zhode, pričom uchádzač
predkladá Vyhlásenie o zhode ako originál, resp. úradne overenú kópiu a doplňujúce dokumenty (napr. CE
certifikát) ako neoverené kópie v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
V súlade s ustanovením § 32 ods.6 ZVO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
— podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 28 ZVO primerane vzhľadom k charakteru predmetu zákazky. Uchádzač musí preukázať, že
disponuje príslušnými požadovanými dokladmi, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu zmluvy v zmysle
požiadaviek na používanie zdravotníckej technológie pri splnení technických noriem kladených na predmetnú
zdravotnícku technológiu.
3.4. Uchádzač predloží osvedčenie – certifikát o odbornom vyškolení servisného technika na ponúkané
zariadenia, ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis vydaný výrobcom, resp. oprávneným zástupcom
ponúkaného zariadenia. Ak je doklad vystavený v zahraničí, je potrebný aj jeho preklad do štátneho jazyka
(originál alebo úradne overená kópia).
V súlade s ustanovením § 32 ods.6 ZVO verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej
podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
— podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určil verejný obstarávateľ v súlade s
ustanovením § 28 ZVO primerane vzhľadom k rozsahu a zložitosti predmetu zákazky. Požiadavka predložiť
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uvedený doklad sa vyžaduje z dôvodu, aby uchádzač preukázal, že je schopný zabezpečiť kvalitatívne plnenie
zmluvy týkajúce sa inštalácie a aj z hľadiska servisnej starostlivosti, ktorá bude zabezpečovaná spôsobilou
osobou v požadovanom rozsahu a kvalite.
3.5. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie podmienok účasti podľa bodu 3.1. 3.4. za všetkých členov skupiny spoločne.
3.6. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto
časti SP.
3.7. Uchádzač 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 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 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá
3.8. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v
štátnom jazyku.
3.9.V zmysle § 32 ods. 11 ZVO môže uchádzač splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom v písomnej žiadosti zaslanej úspešnému uchádzačovi.
III.2.4)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.3)

Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1)

Informácie o konkrétnej profesii

III.3.2)

Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)

Druh postupu
Otvorená

IV.1.2)

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3)

Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)

Informácie o elektronickej aukcii
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Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Zúčastniť sa elektronickej aukcie môžu len uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote a na miesto stanovené verejným obstarávateľom a ktorých ponuky spĺňajú podmienky
určené verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch
a ktorých obstarávateľ vyzval na účasť v elektronickej aukcii prostredníctvom doručenej výzvy na účasť v
elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa nezačne skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť
v elektronickej aukcii.
V zmysle § 43 ods. 3 ZVO pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 ZVO neverejné, údaje
podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela. Verejný obstarávateľ zašle
výzvu na účasť v elektronickej aukcii uchádzačovi elektronickými prostriedkami na emailovú adresu uvedenú v
ponuke. Dalšie informácie sú uvedené v sútažných podkladoch.
IV.3)

Administratívne informácie

IV.3.1)

Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

IV.3.2)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

IV.3.3)

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 7.2.2014 - 09:00
Spoplatnená dokumentácia: áno
Cena: 10 EUR
Podmienky a spôsob platby: Uvedená suma musí byť najneskôr do dňa uvedeného ako lehota na prijímanie
žiadostí o súťažné podklady pripísaná na účte vedenom v Tatrabanke, a.s. č.účtu 2925851375/1100 (IBAN
SK8611000000002925851375). Pri prevode alebo vložení peňažných prostriedkov na účet je nutné ako
variabilný symbol (VS)uviesť IČO záujemcu/uchádzača, konštantný symbol (KS): 0308 Záujemca môže uhradiť
uvedenú sumu aj v hotovosti pri prevzatí súťažných podkladov v spoločnosti EVERCON, s.r.o., Agátová 183/14,
010 01 Žilina.

IV.3.4)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
7.2.2014 - 09:00

IV.3.5)

Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
čeština. slovenčina.

IV.3.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.5.2014

IV.3.8)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 7.2.2014 - 10:00
Miesto:
Uvedená lehota sa týka otvárania časti ponúk s označením „Ostatné”, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční
v súlade so ZVO. Neverejné otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá” sa uskutoční v súlade so ZVO a v
lehote podľa ZVO. Otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné” a časti ponúk označenej ako „Kritériá” sa
uskutoční na adrese verejného obstarávateľa: Senium Medica s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
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Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Zdravotníctvo 2810002,
Prioritná os 2-Podpora zdravia a predchádzanie zdrav. rizikám, 2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia zariadení
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, OPZ 2011/2.1/01.

VI.3)

Doplňujúce informácie
1. Súťažné podklady si záujemcovia vyžiadajú písomnou žiadosťou doručenou na adresu kontaktného miesta
verejného obstarávateľa: EVERCON, s.r.o., Agátová 183/14, 010 01 Žilina. Žiadosť musí obsahovať kompletné
identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa sídla, adresa doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla),
uvedený predmet žiadosti (čo sa žiada), meno referenta zodpovedného za žiadosť a jeho telefónne číslo.
Súčasťou žiadosti musí byť aj kópia dokladu o úhrade poplatku za súťažné podklady. Na žiadosti doručené na
inú adresu, alebo v inom jazyku alebo nezrozumiteľné žiadosti sa nebude reagovať. Po doručení kompletnej
žiadosti budú záujemcovi na poštovú adresu doručené súťažné podklady. Tie budú poskytnuté výlučne v
tlačenej forme. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si vyžiadali súťažné podklady aj vtedy, ak získali
tieto súťažné podklady od inej fyzickej alebo právnickej osoby. V prípade, že verejný obstarávateľ nebude
poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje na záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení,
zmien a iných informácií, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky k tejto súťaži. V
prípade, že si potenciálny záujemca nevyžiada súťažné podklady, koná tak na vlastnú zodpovednosť a vlastné
riziko.
2. V prípade, že bude záujemca chcieť preberať súťažné podklady osobne, odporúča sa dohodnúť si čas
prevzatia súťažných podkladov telefonicky u kontaktnej osoby. Osobné prevzatie súťažných podkladov v
pracovných dňoch od 9.00-11.00 hod. a od 14.00-15.00 hod.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje
splnenie
podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči osobe podľa § 7 ZVO, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk,
ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ak nastane niektorá z okolností
uvedených v § 46 ZVO.
5. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v
slovenskom jazyku a v listinnej formou. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Pri
poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami, napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len
elektronické prostriedky), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v listinnej
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní stanovených
lehôt. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v
listinnej forme je rozhodujúca listinná forma.
6. Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, ktoré sú platné k termínu predloženia
ponuky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku.
7. Ponuku záujemca doručí v zalepenej obálke s označením súťaž – Dodanie zdravotníckej techniky v rámci
projektu Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Senium Medica. – neotvárať! poštou,
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kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa. Na obale musí byť
uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača.
8. Žiadosti o nápravu doručí záujemca poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu verejného
obstarávateľa a zároveň kópiu na kontaktného miesto verejného obstarávateľa na adresu: EVERCON, s.r.o.,
Agátová 183/14, 010 01 Žilina s označením Žiadosť o nápravu.
9. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že predmetné verejné obstarávanie pred
podpísaním zmluvy podlieha s úspešným uchádzačom v zmysle § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z.
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva podlieha administratívnej kontrole
uskutočnenej Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (príslušný riadiaci orgán). Verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom iba za splnenia podmienky, že administratívna kontrola
verejného obstarávania dopadne pozitívne, resp. že Poskytovateľ predmetné verejné obstarávanie pred
uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom odsúhlasí.
VI.4)

Odvolacie konanie

VI.4.1)

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

VI.4.2)

Podanie odvolania

VI.4.3)

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

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
21.12.2013
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