VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
IČO: 36070513
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Dušan Holaza
Telefón: +421 910828326
Email: dusan.holaza@sario.sk
Fax: +421 2258260109
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sario.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7090
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.sario.sk/sk/domov/verejne-obstaravanie/podlimitne-zakazky
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zabezpečenie leteniek pre organizáciu
Referenčné číslo: 03/2018/VO
Hlavný kód CPV
60400000-2
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom zadávanej zákazky na poskytnutie služieb je operatívne, priebežné a komplexné zabezpečenie leteniek a
súvisiacich služieb spojených s pravidelnou leteckou prepravou osôb vrátane prípojov, prestupov a služieb k tomu
prislúchajúcich v rámci tuzemských a zahraničných pracovných ciest v súvislosti s plnením úloh organizácie zadávajúcej
túto zákazku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej len "SP") vrátane ich príloh,
ktoré poskytuje, resp. sprístupňuje verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky záujemcom v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase
odoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk na publikovanie vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "ZVO") na
internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len "výzva") a v profile verejného
obstarávateľa dostupného na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.1) tejto výzvy. Cieľom zadávanej zákazky je
určenie podmienok poskytovania požadovaných služieb počas trvania rámcovej dohody podľa § 83 ZVO, ktorá bude
uzavretá na základe výsledku tohto verejného obstarávania.
Celková predpokladaná hodnota
160 004,87 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
63510000-7
Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
Opis obstarávania
1. Celkové predpokladané množstvo dodávaného tovaru je uvedené v oddiele B.1 súťažných podkladov označenom ako
Opis predmetu zákazky a v dokumente označenom ako Kalkulácia ceny predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto
1/6

II.2.5)

súťažných podkladov.
2. Rozsah zákazky je daný i predpokladanou hodnotou zákazky určenou v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní,
uvedenou v oddiele II.1.5) tejto výzvy a v ods. 2.6. oddielu A.1 súťažných podkladov, ktorá predstavuje celkovú
predpokladanú maximálnu hodnotu rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, počas jej
trvania.
3. Pri zadávaní čiastkových zákaziek podľa podmienok uvedených v uzvaretej rámcovej dohode na základe výsledku
tohto verejného obstarávania formou záväzných objednávok bude verejný obstarávateľ postupovať tak, že zadávaniu
každej zákazky bude predchádzať písomná konzultácia so všetkými úspešnými uchádzačmi pri dodržaní základných
povinností verejného obstarávateľa najmä princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania,
uskutočnená najneskôr 48 hodín pred zadaním zákazky, prostredníctvom elektronických prostriedkov určených v
rámcovej dohode, výsledkom ktorej bude konkretizácia dodacích podmienok príslušnej čiastkovej zákazky. Verejný
obstarávateľ uzavrie čiastkovú zmluvu formou vystavenia záväznej objednávky s účastníkom rámcovej dohody, ktorý
ponúkne v rámci uskutočnenej písomnej konzultácie najvýhodnejšie konkrétne podmienky plnenia zohľadňujúce
najnižšiu zmluvnú cenu uvedenú v rámcovej dohode, podľa ktorej sa čiastková zákazka zadáva, a najkratší celkový čas
prepravy z miesta odletu do miesta príletu. Pri aplikácii tohto postupu bude verejný obstarávateľ, v súlade so
všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 7/2016, uplatňovať pravidlo pre priamy nákup
leteniek, ak bude ekonomicky výhodnejší, t. j. cena obstarávanej letenky na základe priameho nákupu bude lacnejšia.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá kvality
Názov: Celková výška poplatku za vystavenie jednej letenky vrátane súvisiacich poplatkov uvedená v EUR
Relatívna váha: 20
Názov: Celková výška poplatku za zmenu letenky v lehote do 24 hodín pred odletom, uvedená v EUR
Relatívna váha: 5
Názov: Celková výška poplatku za storno letenky v lehote do 24 hodín pred odletom, uvedená v EUR
Relatívna váha: 5

Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Predpokladaná hodnota
160 004,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak bude verejné obstarávanie zrušené z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v § 57 v ods. 1
alebo 2 ZVO, pričom verejný obstarávateľ bude v takomto prípade postupovať podľa § 57 ods. 3 a 4 ZVO.
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810
II.2.14)Doplňujúce informácie
1. Časť predmetu zákazky bude spolufinancovaná z fondov EÚ Operačného programu Výskum a vývoj v rámci NP s
názvom "Podpora internacionalizácie MSP", kód ITMS2014+: 313031H810. Úspešný uchádzač bude musieť strpieť
výkon kontroly oprávnenými orgánmi.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO preukázaním
spôsobom podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO alebo § 152 ods. 3 ZVO.
2.Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie
hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5
ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. ZVO.
3. Verejný obstarávateľ je podľa § 152 ods. 5 ZVO oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods.
2 písm. b) a c) ZVO.
4. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 (zákon č. 25/2006 Z.z.) je zápisom
do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
5.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
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postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
7. Uchádzač splní podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, ak zaplatil
nedoplatky, alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO 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.
9. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO je povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu spolu s výpismi z
registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu,
prokurista), ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, v nadväznosti na zákon č. 91/2016 Z. z. o
trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hospodársky subjekt zapísaný v
zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti: 1.predložením výpisu z
registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace alebo 2.doplnením tohto údaju do zoznamu
hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné
obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším
ako tri mesiace.
10. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. a) až l) ZVO.
Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na
neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) ZVO je oprávnený postupovať podľa § 40 ods. 8
ZVO.
11. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, žiada, aby každý navrhovaný subdodávateľ spĺňal
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
a) až h) ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky
účasti podľa odseku 1 písm. b) ZVO, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Návrh nového
subdodávateľa uchádzač doručí do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 12. Doplňujúce informácie,
nerozširujúce ani neupravujúce určené podmienky účasti , ktoré nie sú v rozpore s informáciami uvedenými v tejto
výzve, sú uvedené v oddiele A.2 SP.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač vo svojej ponuke
predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie podľa § 33 ods.
1písm. a) a písm. d) ZVO vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky a prehľadom o dosiahnutom obrate v
oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka.
1.1.Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5. ZVO:
1.1.1. pre podmienku účasti určenú podľa písm. a): Účelom určenej podmienky účasti je, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý si plní svoje finančné záväzky riadne a včas.
1.1.2. pre podmienku účasti určenú podľa písm. d): Účelom určenej podmienky účasti je overenie informácie, či
uchádzač bol v predchádzajúcom období, zodpovedajúcom určenému trvaniu zmluvného vzťahu 24 mesiacov, schopný
realizovať zákazky týkajúce sa obchodovania s tovarom v rovnakom, resp. primeranom finančnom rozsahu z dôvodu
riadneho zabezpečenia dodania zákazky s ohľadom na určený spôsob jej financovania, vyplývajúci aj zo
spolufinancovania zadávanej zákazky z fondov EÚ.
2. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 ZVO.
3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne.
4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
5. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto oddielu
výzvy.
6. Doplňujúce informácie, nerozširujúce ani neupravujúce určené podmienky účasti, ktoré nie sú v rozpore s
informáciami uvedenými v tejto výzve, sú uvedené v oddiele A.2 SP.
7. V prípade inej meny ako euro sa na prepočet použije kurz inej meny voči euro zverejnený Európskou centrálnou
bankou k dátumu 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač predloží vyjadrenie banky
alebo pobočky zahraničnej banky,ktorým preukáže, že za obdobie posledných troch rokov od dátumu zverejnenia výzvy
na predkladanie ponúk nebol uchádzač v nepovolenom debete a z vyjadrenia banky musí vyplývať že je schopný plniť
svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Uchádzač súčasne predloží
čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. Doklad musí
byť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenou kópiou týchto dokumentov.
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2. Podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, ktorou je poskytovanie služieb zabezpečovania leteniek spojených s pravidelnou leteckou dopravou osôb
za posledné dva hospodárske roky, za ktoré sú informácie o dosiahnutom obrate dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti uchádzača, ktorým preukáže požadovaný obrat v minimálnej kumulatívnej výške 160000
EUR.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a)
uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa ZVO.
1.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO pre podmienku určenú podľa § 34
ods. 1 písm. a) ZVO: Účelom určenej podmienky účasti je preukázanie skúseností s dodávaním predmetu zákazky
adekvátnych jej charakteru a rozsahu.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom.
2.1. Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO pre podmienku určenú podľa § 34
ods. 1 písm. l) ZVO: verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti vytvára priestor pre overenie, či známy
subdodávateľ, resp. známi subdodávatelia v čase predkladania ponúk spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ZVO a
neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO, čím sa posilňujú podmienky pre plynulý
priebeh zadávania zákazky.
3. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 ZVO.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto oddielu výzvy za všetkých členov skupiny spoločne.
5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom
jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.
6. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tomto oddiele
výzvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1. Predložený zoznam musí obsahovať úplný zoznam predkladaných
potvrdení o poskytnutí služieb (uskutočnených referenčných zákaziek) odberateľov, ktorí nie sú v postavení verejného
obstarávateľa podľa § 7 ZVO ani obstarávateľa podľa § 9 ZVO.
1.2. Predložený zoznam musí byť doplnený potvrdeniami o poskytnutí v ňom uvedených služieb podľa bodu 1.1. musí
obsahovať:
a) presnú identifikáciu uchádzača ako dodávateľa, alebo ako subdodávateľa (v relevantnom prípade je potrebné
jednoznačne uviesť, že sa jednalo o status subdodávateľa);
b) presné obchodné meno, resp. presný názov, alebo iné presné identifikačné údaje odberateľa,
c) označenie (názov) zmluvy, príp. jej číslo ak je to relevantné,
d) množstvo tovaru dodaného uchádzačom ako dodávateľom, alebo ako subdodávateľom, ktorým musia byť prenosné
počítače, alebo iné počítačové a súvisiace zariadenia,
e) miesto, cenu vyjadrenú v EUR s DPH (v prípade inej meny použije sa na prepočet kurz inej meny voči euro
zverejnený v príslušný rozhodný deň Európskou centrálnou bankou) a lehotu plnenia zmluvy,
f) hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií uvedených § 12 ods. 4 ZVO, s uvedením nasledovných informácií: - či došlo k
predčasnému ukončeniu zmluvy z dôvodu porušenia povinností dodávateľa (áno - nie), - celkové trvanie omeškania
dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, vyjadrené v dňoch, - počet dôvodne uplatnených
reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar reklamovaný, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému
objemu zmluvy, - dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré
je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (áno - nie; v prípade negatívnej odpovede s presným uvedením
porušenej povinnosti, resp. porušených povinností),
g) dátum vyhotovenia,
h) podpis osoby oprávnenej konať v mene odberateľa podľa spôsobu zapísaného v Obchodnom registri, resp. v inom
relevantnom registri alebo osoby splnomocnenej takouto osobou (v takom prípade musí byť priložené splnomocnenie
alebo iný relevantný dôkaz o oprávnení takejto osoby vystaviť potvrdenie o dodaní tovaru (referenciu) a pečiatku
odberateľa, ak je jej pripojenie súčasťou oficiálneho konania v mene odberateľa.
1. 3. Predloženým zoznamom uchádzač musí preukázať, že v rozhodnom období troch rokov odo dňa vyhlásenia tohto
verejného obstarávania poskytol požadované služby ( zabezpečenie leteniek pre pravidelnú leteckú dopravu osôb) v
minimálnej sumárnej hodnote 160000 EUR bez DPH (súčet poskytnutých plnení); nie je teda rozhodujúci dátum
uzavretia príslušnej zmluvy, ale dátum, resp. časové obdobie reálneho plnenia podľa nej. Verejný obstarávateľ pri
posudzovaní splnenia tejto podmienky účasti zohľadní aj referencie evidované podľa § 12 ZVO, ak existujú.
Rozhodujúcim dňom, podľa ktorého sa určuje trojročná lehota rozhodného obdobia, je deň uvedený v oddiele VI.5) tejto
výzvy. Ak bude poskytnutá v rozhodnom období iba časť plnenia podľa zmluvy, verejný obstarávateľ bude akceptovať
iba túto časť.
2.1. Uchádzač v samostatnom dokumente uvedie podiel subdodávok vyjadrený v percentách (%) z celkovej zákazky s
uvedením údajov o jednotlivých plánovaných známych subdodávateľoch podieľajúcich sa na zabezpečení požadovanej
služby tvoriacej predmet zákazky (napr. prevádzkovateľ rezervačného systému leteniek a pod.) v rozsahu obchodné
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meno alebo názov, sídlo, IČO s uvedením ich podielu subdodávky vyjadrený v percentách (%) z celkovej zákazky,
pričom v prípade, že uchádzač neplánuje subdodávky, uvedie do dokumentu podiel 0 % (uvedeným nie je dotknutý § 41
ZVO).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
1. Podľa § 11 ods. 1 ZVO sa neuzavrie zmluva s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
RPVS, nie sú zapísaní v RPVS. Ak úspešný uchádzač má povinnosť zápisu do RPVS, nie je zapísaný v RPVS, verejný
obstarávateľ ho (pred vyzvaním na uzavretie zmluvy podľa § 56 ods. 8 ZVO) upovedomí, že ak sa v primeranom čase
(vzhľadom na lehotu zápisu do RPVS) nezapíše do RPVS, bude to považovať za odmietnutie uzavrieť zmluvu podľa § 56
ods. 9 ZVO a po márnom uplynutí určeného času aplikuje § 56 ods. 9 ZVO. 3. V zmluve musia byť údaje o všetkých
známych subdodávateľoch,osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia).
2. Uzavretá RD nezaväzuje verejného obstarávateľa k plneniu. Tento bude zadávať čiastkové zákazky na základe
objednávok vystavených podľa podmienok uvedených v RD v súlade s § 83 ods. 5 písm. a) ZVO.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.3)

IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

OPIS
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.08.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.08.2018 10:00
Miesto: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Oprávnení zúčastniť sa na otváraní ponúk sú uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia sa
obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na
plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Financovanie časti tovaru podlieha administratívnej finančnej kontrole verejného obstarávania (ďalej len "AFK VO").
Na základe RD nenastane plnenie, resp. bude možné od nej, resp. jej časti odstúpiť pri službách financovaných z fondov
EÚ v prípade negatívneho výsledku AFK VO. 2. Zadávateľ postupuje v súlade s § 108 ods. 1 písm. a) ZVO podľa § 113
až 116 ZVO, nakoľko sa jedná o bežne dostupnú službu na trhu ktorá má byť dodávaná počas trvania RD, t. j. 24
mesiacov a podľa Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2017, dostupného na adrese
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk/prehladvykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c3432015-z-z-57f.html, nakoľko považuje za potrebné posúdiť, či hospodársky
subjekt, spĺňa podmienky účasti podľa § 33 a § 34 ZVO a tým preveriť jeho spôsobilosť dodávať predmet zákazky
najmä vo vzťahu k financovaniu časti predmetu zákazky z fondov EÚ. Postupom overí i jeho postavenie podľa § 32 ZVO
pred uzavretím RD. 3. V relevantnom prípade sa bude postupovať podľa § 116 ods. 1 písm. b) ZVO. 4. Viazanosť
ponuky musí byť zabezpečená zábezpekou podľa § 46 ods. 1 písm. b) ZVO vo výške 4800 EUR (slovom:
štysritisícosemsto eur). Podmienky zloženia, uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky sú uvedené v SP. 5. Ďalšie požiadavky
na obsah dokumentov a spôsob ich predkladania sú uvedené v SP. 6. Postup pri vyžiadaní a poskytnutí SP: Záujemca
zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk/sario, klikne na názov tejto zákazky, potom
klikne na "Žiadosť o účasť" a prihlási sa do systému nasledovne: - ak už záujemca má v systéme zriadené konto,
prihlási sa priamo svojimi prihlasovacími údajmi alebo - ak ešte záujemca nemá zriadené konto v systéme, klikne na
"Registrácia" a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke
www.ezakazky.sk, pričom po úspešnom prihlásení si záujemca vygeneruje žiadosť o účasť vo formáte *pdf s časovou
pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke "Dokumenty". Vygenerovanú žiadosť záujemca vytlačí, potvrdí štatutárnym
zástupcom záujemcu alebo ním poverenou osobou spôsobom, ktorý má záujemca uvedený ako spôsob konania menom
záujemcu v oficiálnych dokumentoch (podpis/podpisy alebo podpis/podpisy a odtlačok pečiatky) a doručí poštovou
zásielkou alebo iným prepravcom listových zásielok alebo osobne verejnému obstarávateľovi do lehoty uvedenej oddiele
IV.2.2) tejto výzvy na kontaktnú adresu uvedenú v oddiele I.1) tejto výzvy. 7. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné
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VI.5)

potvrdenie vydané príslušným úradom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti.Verejný
obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 8. SP, podľa § 114 ods. 6 ZVO, sa poskytujú odo
dňa uverejnenia tejto výzvy vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "VVO") spôsobom uvedeným v tejto výzve a
sú dostupné i na internetovej adrese http://www.sario.sk/sk/domov/verejne-obstaravanie/podlimitnezakazky a budú
uverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese stránky uvedenej v oddiele I.1) tejto výzvy v deň nasledujúci po
uverejnení tejto výzvy vo VVO. 9. Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve a v SP verejný obstarávateľ bezodkladne
oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 10. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti
v súlade s výzvou a SP. Verejný obstarávateľ v súlade s § 114 ods.9 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk. 11. Ak bude v tomto postupe zadávania zákazky predložená len jedna
ponuka,verejný obstarávateľ odôvodní, ak to bude relevantné, prečo použitý postup zadávania zákazky nezrušil a toto
odôvodnenie zverejní vo svojom profile. 12. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie
inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.07.2018
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