OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Námestie Ľudovíta Štúra 1
Kontaktná osoba: Viera Medveďová
Telefón: +421 259562478
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk; tender@enviro.gov.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.enviro.gov.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

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

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Register priestorových informácií
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je vytvorenie a nasadenie (analýza, návrh architektúry a vývoj cieľového stavu; migrácia a
konsolidácia údajov; integrácia na iné ISVS) Informačného systému Registra priestorových informácií (ďalej len IS RPI),
ktorý zabezpečí poskytovanie a sprístupňovanie priestorových informácií a služieb občanom, podnikateľom, verejnej
správe ako aj inštitúciám a občanom Európskej únie v zmysle požiadaviek smernice INSPIRE.
Takto budovaný IS RPI bude obsahovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj všetkých priestorových informácií vo
forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov pre integračné varianty zapojenia poskytovateľov
priestorových informácií vrátane povinných osôb podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie (ďalej len zákon o NIPI), čím sa odbúra duplicita základných priestorových informácií, zabezpečí sa dodržanie
štruktúry jednotnosti metaúdajov a ich celková konzistentnosť a tak sa zabezpečí zjednotenie vytvárania, poskytovania a
aktualizácie metaúdajov a interoperabilita samotných priestorových informácií, pričom sa požaduje:
Vytvorenie jednotného prístupového rozhrania - portálu k službám IS RPI.
Portál bude obsahovať komponenty na prístup verejnosti k elektronickým službám registra priestorových informácií
(katalógový klient, tenký webový klient na prehliadanie grafických a popisných informácií, ktorý umožní pokročilé
prehliadanie služieb priestorových údajov vrátane podpory mapovej symboliky), nástroje na generovanie tlačových
výstupov a komponenty určené pre prístup a integráciu služieb tretích strán t. j. poskytovateľov priestorových údajov
vrátane nástrojov na administráciu metaúdajových záznamov, administráciu používateľov a administráciu funkčných a
dátových práv tenkého webového klienta. Verejný obstarávateľ požaduje, aby tieto nástroje umožnili správu metaúdajov
a služieb priestorových údajov formou dvoch integračných variantov na zdrojové systémy poskytovateľov priestorových
údajov, pričom minimálny počet poskytovateľov priestorových informácií je 2900; poskytovatelia priestorových údajov
budú do IS pristupovať na základe autentifikácie. Samostatné komponenty portálu budú určené na definovanie
funkčných a dátových práv pre každého používateľa ako aj skupinu používateľov až na úroveň databázy, pričom sa
požaduje, aby boli dostupné iba správcom portálu.
Vytvorenie úložiska metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej
republiky pre metaúdaje o službách a súboroch priestorových údajov a súvisiacimi platnými technickými predpismi,
vrátane údajového modelu, ktorý bude zahŕňať i nevyhnutné metaúdajové profily v súlade s platnými legislatívnymi
predpismi a štandardmi. Metaúdaje o službách a súboroch priestorových údajov musia byť v tomto úložisku vytvárané,
aktualizované a spravované prostredníctvom editačného rozhrania pre metaúdaje, nástrojmi automatickej aktualizácie a
správcovským rozhraním na administráciu jednotlivých metaúdajových záznamov, v ktorých sú metaúdaje o službách a
súboroch priestorových údajov uložené. Z prostredia úložiska metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov
musia byť metaúdaje publikované katalógovým serverom prostredníctvom vyhľadávacích služieb (transakčné a
harvestingové), ktoré sú realizované a monitorované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky (zákon 3/2010
Z.z o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie ) a súvisiacimi technickými predpismi Slovenskej republiky pre
sieťové služby (implementačné pravidlá INSPIRE pre sieťové služby) ďalej len vyhľadávacie služby. Súčasťou služieb IS
RPI budú i nástroje na automatizovanú validáciu metaúdajov a vyťažovanie iných vyhľadávacích služieb.
Vytvorenie, zabezpečenie prevádzky a dostupnosti sieťových služieb priestorových údajov, v súlade so zákonom o NIPI a
príslušnými platnými predpismi vrátane predpisov INSPIRE. Nástroje IS RPI musia umožňovať jednoduché
sprístupňovanie služieb priestorových údajov, autentifikáciu služieb priestorových údajov a monitorovanie ich výkonu,
vrátane nástrojov pre auditing.
Vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej zabezpečenej elektronickej
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komunikácie, ktoré musí vytvoriť podmienky na plnohodnotnú integráciu na existujúce systémy verejného obstarávateľa
a mať otvorenú architektúru umožňujúcu elektronizáciu ako aj ďalší rozvoj vo väzbe na dynamicky sa meniace
požiadavky na procesy poskytovania podpory. Použitie elektronického komunikačného rozhrania musí umožniť
vývojárom a konfiguračným administrátorom odbremeniť sa od infraštruktúrnych aspektov vývoja (transportné
protokoly, bezpečnosť, monitoring) a sústrediť sa na logiku služby. Z tohto dôvodu je požiadavka na vybudovanie
centralizovanej správy bezpečnostných mechanizmov na jednotlivých komponentov IS RPI vrátane vybudovania
centrálneho monitoringu bezpečnosti, ktorý monitoruje dátové toky a aktivity na zariadeniach s funkciou vytvárania
auditných záznamov činností jeho interných a externých používateľov a administrátorov. Nakoľko je požiadavka na
otvorenú architektúru implementovaného integrovaného informačného systému, požaduje sa komplexné
multiplatformové riešenie bezpečnosti zahŕňajúce návrh architektúry riešenia bezpečnosti vrátane detailne
špecifikovaných bezpečnostných komponentov.

II.1.3)

Takto budovaný IS RPI zabezpečí automatizáciu biznis procesov poskytovateľov priestorových údajov a vytvorí
integračné rozhranie pre všetky existujúce národné registr, resp. elektronické služby iných externých systémov, pričom
sa požaduje integrácia na národné registre ZB GIS, CSKN, RPO, RPA a RA s implementáciou ochranných prvkov
pôsobiacich na sieťovej vrstve vrátane ochrany perimetra s funkcionalitou na detekciu prienikov. IS RPI využije aj
funkcionalitu spoločných modulov ÚPVS (IAM, Platobný modul, MED, eDesk).
IS RPI musí taktiež poskytovať lokálny a vzdialený on-line technologický monitoring kritickej IT infraštruktúry
implementovaného systému v reálnom čase s funkciou monitorovania všetkých relevantných prevádzkových parametrov
prostredia a zariadení kritickej IT infraštruktúry, logických stavov a udalostí, ktoré vznikajú pri prevádzke kritickej IT
infraštruktúry na základe distribuovaného zberu údajov fyzikálnych veličín, prevádzkových stavov a udalostí (ModBus,
LAN, UDP, OPC a WS). Na účely technologického monitoringu bude poskytovať funkcionalitu analytického a štatistického
spracovania nameraných údajov, výpočtu logického chovania systému v reálnom čase, vyhodnocovania a reportingu
nameraných údajov prevádzkových parametrov, stavov a udalostí s možnosťou vizualizácie aktuálneho stavu
monitorovaných priestorov s hierarchickým členením a viacúrovňovým pohľadom na zoskupenia zariadení kritickej IT
infraštruktúry, logickú a fyzickú prezentácia zariadení kritickej IT infraštruktúry, vizualizáciu nameraných údajov a
odlíšenie významných zmien min. v podobe notifikácie, audiovizuálnu prezentáciu alarmov a ich históriu v podobe
denníka udalostí. Verejný obstarávateľ s cieľom zabezpečenia vysokej spoľahlivosti a dostupnosti požaduje
implementáciu riešenia typu fail-over s nezávislosťou od klientskeho PC, bezstratovosť zberu údajov, synchronizáciu a
časovanie pri prijatých údajoch, archiváciu vstupných údajov, neduplicitu zapisovaných údajov, zotavenie po prerušení v
akomkoľvek okamihu vykonávania bez dopadu na dostupnosť okolitých systémov. Poskytovanie údajov sa požaduje
realizovať prostredníctvom OPC servera, webovými službami a pod.
Implementovaný IS RPI musí byť budovaný ako škálovateľný a zabezpečený proti výpadku časti infraštruktúry
technológiami clustering a zálohovania funkčnosti systémov v jednom prevádzkovom mieste, kde predpokladaný nárast
záťaže je možné riešiť doplnením výpočtových kapacít (t. j. serverov) bez zmeny architektúry celého riešenia s
možnosťou použitia cloud ready technológie.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72000000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48000000-8, 48600000-4, 48710000-8, 48730000-4, 48820000-2, 32422000-7, 30234000-8,
72222300-0, 72310000-1, 72230000-6, 72254000-0, 72262000-9, 72263000-6, 72330000-2, 72265000-0,
72212000-4, 48800000-6, 72252000-6, 72511000-0, 72700000-7, 79421000-1, 79342200-5

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

IV.2.3)

IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Užšia súťaž
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
MŽP/NL-22/2013
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 4409
2013-4409
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 237-412227
z: 06.12.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
04.12.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
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VI.1)
VI.2)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
VI.3.3)

V pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Časť: 1
Miesto, kde má byť text upravený: II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Namiesto: 79342200-5
Viď: Predmetný CPV kód nezodpovedá predmetu zákazky a verejný obstarávateľ ho odstránil.
Časť: 2
Miesto, kde má byť text upravený: III.2.3)Technická spôsobilosť
Namiesto: 3.1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.
Viď: 3.1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. a) zoznamom poskytnutých služieb (referencií) rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2010,2011,2012) 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,
Podľa §155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní môže záujemca splnenie podmienky účasti podľa §28 ods. 1 písm.
a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, preukázať aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o
zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013.
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz ECB ku dňu zdaniteľného plnenia.
Zoznam poskytnutých služieb (referencií) rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky musí
obsahovať súčet cien v EUR bez DPH poskytnutých služieb (referencií) a počet poskytnutých služieb (referencií).
Časť: 3
Miesto, kde má byť text upravený: III.2.3)Technická spôsobilosť
Namiesto: 3.1.2.minimálne jednu (1) poskytnutú službu (referenciu), ktorej hodnota bola minimálne 2 500 000,- EUR
bez DPH,
Viď: 3.1.2.minimálne jednu (1) poskytnutú službu (referenciu), ktorej hodnota bola minimálne 500 000,- EUR bez DPH,
Časť: 4
Miesto, kde má byť text upravený: IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky,
alebo na účasť
Namiesto: Predpokladaný počet dodávateľov: Počet
Počet/Minimálny počet: 10
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: 1.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.1
tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o
plnení) - max. počet 30 bodov. Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných
záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu
zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
2.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.1 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 30 bodov.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
3.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.2 tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom
dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 6 bodov. Maximálny počet bodov sa
pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa
vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
4.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.2 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 6 bodov.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
5.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.3 tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom
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dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 12 bodov. Maximálny počet bodov sa
pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa
vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
6.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.3 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 12 bodov.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
7.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.4 tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom
dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 2 body. Maximálny počet bodov sa
pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa
vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
8.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 1.1.4 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 2 body.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
Po pridelení príslušného počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta za jednotlivé posudzované kritériá sa
vykoná vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované kritériá. Následne verejný obstarávateľ zostaví
poradie takto: Záujemcovi s najvyšším počtom bodov priradí 1. miesto, ostatným záujemcom priradí poradie podľa
počtu získaných bodov zostupne od 2 po x, kde x je počet záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. V prípade rovnosti
celkového počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta rozhoduje o lepšom umiestnení záujemcu vyšší počet
dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb podľa bodu III.2.3 bod 1.1.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ vyzve
na predloženie ponuky vybraných záujemcov, ktorí sa umiestnili na 1. až 10. mieste.
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom vyhodnocovania sú doklady uvedené v časti III.2.3) Technická spôsobilosť,
bod 1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odporúča verejný obstarávateľ, aby záujemcovia predložili
predmetné doklady ako originály alebo ich úradne overené kópie podľa časti III.2.3) Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania. V prípade, že si záujemcovia uplatnia predkladanie dokladov podľa časti III.2.3) Technická spôsobilosť,
bod 1.7 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, z dôvodu objektívneho a nediskriminačného vyhodnotenia nimi
predložených čestných vyhlásení, verejný obstarávateľ pred samotným vyhodnotením dokladov podľa časti III.2.3)
Technická spôsobilosť, bod 1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania požiada záujemcov a ich predloženie v
podobe originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Viď: Predpokladaný počet dodávateľov: Počet
Počet/Minimálny počet: 10
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: 1.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.1
tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o
plnení) - max. počet 30 bodov. Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných
záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu
zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
2.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.1 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 30 bodov.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
3.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.2 tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom
dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 6 bodov. Maximálny počet bodov sa
pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa
vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
4.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.2 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 6 bodov.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
5.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.3 tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom
dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 12 bodov. Maximálny počet bodov sa
pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa
vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
6.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.3 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 12 bodov.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
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Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
7.Celkový počet referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.4 tohto oznámenia doplnených potvrdeniami o uspokojivom
dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 2 body. Maximálny počet bodov sa
pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných záujemcov sa
vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú
pre uvedené kritérium.
8.Celkový súčet zmluvných cien s DPH referencií podľa bodu III.2.3 bod 3.1.4 tohto oznámenia doplnených
potvrdeniami o uspokojivom dodaní od odberateľov (referencia/potvrdeným dôkazom o plnení) - max. počet 2 body.
Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším počtom a pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou.
Hodnotenie ostatných záujemcov sa vyjadrí ako podiel počtu zmlúv k najvyššiemu počtu zmlúv vynásobený maximálnym
počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.
Po pridelení príslušného počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta za jednotlivé posudzované kritériá sa
vykoná vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované kritériá. Následne verejný obstarávateľ zostaví
poradie takto: Záujemcovi s najvyšším počtom bodov priradí 1. miesto, ostatným záujemcom priradí poradie podľa
počtu získaných bodov zostupne od 2 po x, kde x je počet záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. V prípade rovnosti
celkového počtu bodov zaokrúhlených na dve desatinné miesta rozhoduje o lepšom umiestnení záujemcu vyšší počet
dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb podľa bodu III.2.3 bod 3.1.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ vyzve
na predloženie ponuky vybraných záujemcov, ktorí sa umiestnili na 1. až 10. mieste.
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom vyhodnocovania sú doklady uvedené v časti III.2.3) Technická spôsobilosť,
bod 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, odporúča verejný obstarávateľ, aby záujemcovia predložili
predmetné doklady ako originály alebo ich úradne overené kópie podľa časti III.2.3) Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania. V prípade, že si záujemcovia uplatnia predkladanie dokladov podľa časti III.2.3) Technická spôsobilosť,
bod 3.8 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, z dôvodu objektívneho a nediskriminačného vyhodnotenia nimi
predložených čestných vyhlásení, verejný obstarávateľ pred samotným vyhodnotením dokladov podľa časti III.2.3)
Technická spôsobilosť, bod 3.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania požiada záujemcov a ich predloženie v
podobe originálov alebo úradne osvedčených kópií.

VI.3.4)

VI.3.5)
VI.3.6)
VI.4)
VI.5)

Časť: 5
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
z: 27.01.2014 09:00
Viď:
z: 07.01.2014 09:00
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 10.12.2013
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