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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 7

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ 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: Bc. Matúš Porubčanský
Telefón: +421 259562514
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk; tender@enviro.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.enviro.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.enviro.gov.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
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby
Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Áno
Príloha A.IV) ADRESY INÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, V MENE KTORÉHO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NAKUPUJE
 
Časť: 1
 
Úradný názov:  Slovenský hydrometeorologický ústav
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156884
Poštová adresa:  Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  833 15
Štát:  Slovensko
 
Časť: 2
 
Úradný názov:  Enviromentálny fond
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30796491
Poštová adresa:  Bukureštská 4
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  813 26
Štát:  Slovensko
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Časť: 3
 
Úradný názov:  Slovenská inšpekcia životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156906
Poštová adresa:  Karloveská 2
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  842 22
Štát:  Slovensko
 
Časť: 4
 
Úradný názov:  Zoologická záhrada Bojnice
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00358011
Poštová adresa:  Zámok a okolie 6
Mesto/Obec:  Bojnice
PSČ:  972 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 5
 
Úradný názov:  Výskumný ústav vodného hospodárstva
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00156850
Poštová adresa:  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  812 49
Štát:  Slovensko
 
Časť: 6
 
Úradný názov:  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36145114
Poštová adresa:  Školská 4
Mesto/Obec:  Liptovský Mikuláš
PSČ:  031 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 7
 
Úradný názov:  Slovenská agentúra životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00626031
Poštová adresa:  Tajovského 28
Mesto/Obec:  Banská Bystrica
PSČ:  975 90
Štát:  Slovensko
 
Časť: 8
 
Úradný názov:  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31753604
Poštová adresa:  Mlynská dolina 1
Mesto/Obec:  Bratislava 
PSČ:  817 04
Štát:  Slovensko
 
Časť: 9
 
Úradný názov:  Štátna ochrana prírody SR
Vnútroštátne identifikačné číslo:  17058520
Poštová adresa:  Tajovského 28B
Mesto/Obec:  Banská Bystrica
PSČ:  974 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 10
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Úradný názov:  Slovenská banské múzeum
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35998652
Poštová adresa:  Kammerhofská 2
Mesto/Obec:  Banská Štiavnica
PSČ:  969 01
Štát:  Slovensko
 
Časť: 11
 
Úradný názov:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36022047
Poštová adresa:  Radničné námestie 8
Mesto/Obec:  Banská Štiavnica
PSČ:  969 55
Štát:  Slovensko

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Servis tlačiarní a kopírok

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  7
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Miesta poskytnutia
služieb sú prevádzky obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov uvedených v prílohe A.IV tohto oznámenia a
prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Kód NUTS:SK0

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody

II.1.4)    Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody:  v mesiacoch
Hodnota:  48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota:  160 000,0000 EUR

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu na fotokopírovacích zariadeniach a príslušenstva prevádzkovaných verejným
obstarávateľom a ostatnými verejnými obstarávateľmi uvedených v prílohe A.IV tohto oznámenia a prílohe č. 3
súťažných podkladov.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 50313100-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 50313200-4,  50314000-9,  34913000-0 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

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
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  160 000,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 
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Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 8 000 EUR. Podrobnosti obsahujú
súťažné podklady.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu verejného obstarávateľa a z prostriedkov štátneho rozpočtu
a vlastných zdrojov ostatných obstarávateľov uvedených v prílohe A.IV tohto oznámenia a prílohe č. 3 súťažných
podkladov a z prostriedkov Kohézneho fondu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu
Životné prostredie, prioritnej osi Technická pomoc ako aj Operačného programu kvalita životného prostredia.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a
predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za
záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 zákona č. 25/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa §26 ods. 2, resp. ods. 4, 5, alebo §128 ods. 1, resp. §32
ods. 8, a to v súlade s §19 ods. 3 uvedeného zákona. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené
fotokópie. 
v prípade, ak uchádzač plánuje preukázať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov (podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní), je potrebné prihliadať na to, kedy bolo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
uchádzačovi vydané, nakoľko nie všetky potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov preukazujú, resp. obsahujú
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.  
Ak potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov neobsahuje doklad podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, (čestné vyhlásenie), na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je okrem
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov potrebné predložiť aj čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač preukáže v ponuke svoje finančné a ekonomické postavenie: 
a) v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona výkazom ziskov a strát, alebo výkazom o príjmoch a výdavkov za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
b) v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona potvrdením banky o schopnosti plniť finančné záväzky
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
a) preukáže celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky (2010, 2011, 2012), pričom celkový obrat v uvedenom
období nesmie byť nižší ako 120 000 EUR 
b)potvrdenie banky musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač je klientom banky, v prípade splácania úveru 
dodržiava splátkový kalendár, jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a 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 vyššie uvedené potvrdenie/potvrdenia. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Všetky podmienky
ekonomického a finančného postavenia sledujú cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas
a riadne a je schopný prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Podmienky sú požadované v súlade s
ustanovením a odporúčaním §27 zákona o verejnom obstarávaní a sú primerané v porovnaní s rozsahom a dĺžkou
trvania zákazky. 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
podmienok účasti podľa bodu III.2.2 tohto oznámenia za všetkých členov skupiny spoločne. Ak záujemca nedokáže z
objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže
uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
a) § 28 ods. 1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov; ak bol/a odberateľom: 
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí
uchádzač vyhlásením o ich dodaní. 
b) §28 ods. 1 písm. d) - opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na
zabezpečenie kvality.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
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a) uchádzač musí preukázať, že v období za predchádzajúce tri roky ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
poskytol min. 3 služby obdobného charakteru ako je predmet zákazky v súhrnnej hodnote 160 000 EUR pričom aspoň
jedna poskytnutá služba musí byť v objeme minimálne 40 000 EUR bez DPH 
Pod pojmom služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie Servis tlačiarní a
kopírok vrátane dodávok náhradných dielov. 
Požadovaný zoznam realizovaných dodávok má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie
skúsenosti uchádzača s dodávaním tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s
prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. 
b) Uchádzač predloží úradne osvedčenú kópiu certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje
splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom v predmete zákazky alebo rovnocenný dôkaz o opatreniach na
zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, resp. doklad o zabezpečení systému
riadenia kvality; uchádzač predloží certifikát systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001, resp. iné dôkazy preukazujúce
opatrenia na zabezpečenie kvality v oblasti servisu tlačiarní a kopírok. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ za účelom preukázania opatrení použitých na zabezpečenie
kvality. 
Uvedený doklad verejný obstarávateľ požaduje z dôvodu spoľahlivosti a technickej odbornosti uchádzača. Verejný
obstarávateľ chce získať informácie, či uchádzač má alebo je schopný poskytnúť pre verejného obstarávateľa služby v
požadovanej kvalite.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Celková cena za náhradné diely - 50
2. Cena za hodinovú sadzbu servisu s DPH - 50

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Bližšie informácie a podrobnosti obsahujú súťažné podklady

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

MŽP/NL - 17/2013
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
Dátum a čas:  13.08.2013 09:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  13.08.2013 10:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  31.12.2013

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  26.08.2013 11:00
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
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VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Operačný program Životné prostredie, prioritná os Technická
pomoc a Operačný program kvalita životného prostredia.

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných
podkladov si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie, prevzatie súťažných
podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čaše od 9.00 h do 14.00 h. 2. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca
doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne najneskôr do 07.08.2013 do 14.00 h. Komunikáciu na tieto účely
verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenia všetkým známym záujemcom
bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v
lehote určenej vyššie. 3. Otváranie ponúk: Otváranie časti ponúk Ostatné sa uskutoční dňa uvedeného v bode IV.3.7.
Otváranie časti ponúk Ostatné je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom
obstarávaní. Otváranie časti ponúk Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa § 41 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.06.2013
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