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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 7

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

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: Viera Medveďová
Telefón: +421 259562478
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk; tender@enviro.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
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
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby
Životné prostredie
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Register priestorových informácií
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: Bratislava
Kód NUTS:SK01
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
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
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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
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.
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
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II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

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
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 5 468 235,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 22

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk je stanovená v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 25/2006 Z. z.), vo výške 164.000,- EUR. Podmienky zloženia a
uvoľnenia zábezpeky budú 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 v rozsahu jeho vytvorenia a implementácie bude financovaný z finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa pridelených z fondov spoločenstva Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program informatizácia
spoločnosti. Financovanie projektu sa riadi podmienkami financovania a platobnými dojednaniami v súlade so systémom
finančného riadenia SF a KF na programové obdobia 2007 2013, podmienkami financovania a platobnými dojednaniami
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretou medzi verejným obstarávateľom a
SORO pre Operačný program informatizácia spoločnosti, ktorým je Ministerstvo financií SR.
Preddavok na dodávku predmetu zákazky sa neposkytuje, platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom, splatnosť
faktúr je 60 dní. Podrobne budú podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z
členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní. Plnomocenstvo musí byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny
dodávateľov, ktorí plnomocenstvo udeľujú. Plnomocenstvo bude predložené ako súčasť žiadosti o účasť.
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy vytvorila právne vzťahy
v súlade s § 31 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom členovia skupiny dodávateľov musia ručiť spoločne a
nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ bude pred podpisom zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom
vyžadovať od tohto uchádzača predloženie potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa vo výške minimálne 0,7 mil. EUR (slovom:
sedemstotisíc EUR) alebo ekvivalent v inej mene. Doklad musí byť predložený ako originál alebo jeho úradne overená
kópia. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu odoslania oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania uvedenom v bode VI.5) oznámenia.
Úspešný uchádzač je povinný mať zavedený a udržiavať systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO
27001:2005 počas celej doby trvania zmluvy. Verejný obstarávateľ bude pred podpisom zmluvy o dielo s úspešným
uchádzačom vyžadovať od tohto uchádzača predloženie platného certifikátu systému manažérstva informačnej
bezpečnosti podľa ISO radu 27001 na služby v oblasti návrhu, vývoja, implementácie a integrácie softvérových riešení,
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respektíve iný certifikát (doklad) prezentujúci zavedený systém manažérstva informačnej bezpečnosti uchádzača.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú verejný obstarávateľ hodlá uzavrieť s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a)Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b)Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c)Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d)Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e)Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
f)Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
Uvedenú podmienku je uchádzač povinný kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi.
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
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže
podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom
podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému
verejnému obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ je
povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname
podnikateľov alebo potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad") o tom, že údaj nie je zapísaný v
zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).
Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t.
j. záujemca, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal výpis zo
zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní.
Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t.
j. záujemca, 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 procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento záujemca preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti záujemca zapísaný v
zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukáže tým, že v
žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní].
Záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží v žiadosti o účasť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní musí spĺňať každý člen skupiny dodávateľov osobitne. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods.
4, resp. ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006
Z. z. preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný
rovnocenný doklad predložený záujemcom.
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, predloží
skupina dodávateľov doklady požadované podľa tohto bodu III.2.1) za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu podľa §
32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom a treťom mieste v poradí
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Zo záujemcom
predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom
spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tomto bode oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické
postavenie podľa:
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2.1: § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.,
2.2: § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z..
a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a
musia odrážať skutočný stav v čase, keď sa záujemca zúčastňuje užšej súťaže
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
2.1.Záujemca predloží podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky
zahraničnej banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky. Vyjadrenie by malo obsahovať najmä informácie, že
záujemca za roky 2011, 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
-nebol v nepovolenom prečerpaní,
-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
-jeho účet nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má záujemca účty vo viacerých bankách verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu.
Záujemca predloží čestné vyhlásenie podpísané záujemcom, jeho štatutárnym orgánom iným zástupcom záujemcu,
ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých,
za ktoré predložil vyjadrenie banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Originál dokladu alebo jeho úradne overená kópia nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadostí o
účasť.
2.2.Záujemca predloží podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľad o finančnom obrate za
predchádzajúce tri hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, resp. len za tie roky, za ktoré je to možné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, spolu vo výške minimálne 8.900.000,- EUR za poskytnuté služby v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka, podpísané záujemcom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom záujemcu,
ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, alebo ekvivalentná výška v cudzej mene - pričom
k prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 31.12. príslušného roka, resp. ku
dňu zostavenia účtovnej závierky, ktorej súčasťou je výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch.
Záujemca predloží k prehľadu o obrate výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúce tri
hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, resp. len za tie roky, za ktoré je to možné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti potvrdených miestne príslušným daňovým úradom podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (za overenie sa považuje označenie kolkom alebo iným spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad, za
overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ bude
akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v minulosti overený
správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii, ktorá bude úradne overená).
V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady
ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v
českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov predložených v pôvodnom jazyku a preložených
dokladov, je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje overenie
uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane v krajine sídla záujemcu alebo iným spôsobom podľa predpisov
platných v krajine sídla záujemcu.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky,
skúma výšku obratu a finančnú stabilitu.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na predpokladanú hodnotu
zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že záujemca musí mať vlastné zdroje financovania
alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude
hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ považuje za svoju povinnosť vstúpiť do právneho vzťahu len so záujemcom,
ktorý si plní elementárne záväzky. Banky sú vo všeobecnosti považované za dôveryhodný zdroj informácií o finančnej
disciplíne záujemcu pri plnení si záväzkov a preto pozitívne vyjadrenie banky o platobnej schopnosti záujemcu verejný
obstarávateľ považuje za relevantný zdroj informácií o finančnej kondícií a disciplinovanosti záujemcu pri plnení si
záväzkov. Súčasne sa touto podmienkou verejný obstarávateľ presvedčí, že záujemca je podnikateľský subjekt, ktorý
dlhodobo poskytuje služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a z tohto pohľadu môže
uzavrieť so záujemcom zmluvu znížením pravdepodobnosti ekonomických rizík.
2.3.V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, predloží
skupina dodávateľov doklady požadované podľa tohto bodu III.2.2) spoločne za celú skupinu.
2.4.Záujemca môže preukázať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 ods. 2 a
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2.5.Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia možno preukázať čestným
vyhlásením záujemcu podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom
a treťom mieste v poradí podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. Zo záujemcom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že
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rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tomto bode
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť podľa:
3.1) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.2) § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.3) § 28 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z.,
3.4. §28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z.
a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a
musia odrážať skutočný stav v čase, keď sa záujemca zúčastňuje užšej súťaže.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Záujemca musí preukázať:
3.1.1.minimálne jednu (1) poskytnutú službu (referenciu), ktorej hodnota bola minimálne 2 500 000,- EUR bez DPH,
pričom predmetom kvalifikovanej referencie bola analýza, návrh architektúry a vývoj cieľového stavu; migrácia a
konsolidácia údajov; integrácia na minimálne jeden iný informačný systém; testovanie a pilotné nasadenie, pričom boli
implementované minimálne funkcionality informačného systému, ktorý zahŕňal nasledovné:
-katalógový server na publikovanie vyhľadávacích služieb:
transakčných zabezpečených, vytvorených v súlade s vykonávacími predpismi pre INSPIRE.
harvestingových zabezpečených vytvorených v súlade s vykonávacími predpismi pre INSPIRE.
-katalógový klient určený pre neobmedzený počet používateľov, ktorý umožňuje vyhľadávať prostredníctvom
vyhľadávacích služieb.
-metaúdajový editor, vytvorený v súlade s vykonávacími predpismi INSPIRE pre metaúdaje, ktorý je určený na tvorbu a
aktualizáciu metaúdajových záznamov.
-nástroj administrácie metaúdajových záznamov a administrácie používateľov s možnosťou automatickej aktualizácie
metaúdajových záznamov.
-vytvorenie minimálne jedného metaúdajového profilu pre údaje a jedného metaúdajového profilu pre služby ako súčasti
tvorby úložiska metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov.
-implementáciu minimálnych GIS funkcionalit:
možnosť definovania funkčných a dátových práv pre každého používateľa a tiež pre skupinu používateľov na ľubovoľnú
mapovú triedu až na úroveň databázového záznamu,
nástroje pre auditing,
administrátorský nástroj pre správu funkčných a dátových práv,
nástroje pre prehliadanie grafických (geopriestorových) aj popisných informácií prostredníctvom tenkého (webového)
klienta,
možnosť generovať tlačové výstupy v elektronickom formáte,
podpora komplikovanej symboliky (priesvitné šrafáže, vlastné špeciálne značky podľa vlastnej symboliky),
Celkový počet registrovaných užívateľov je viac ako 100.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože verejný obstarávateľ
plánuje implementovať IS RPI, ktorý bude uchovávať, spravovať, preberať a poskytovať údaje s využívaním
metaúdajov o údajoch, službách a mapách (mapových kompozíciách). V rámci predmetu plnenia zákazky sa požaduje o.
i. integrácia metaúdajového editora geopriestorových a popisných informácií o objektoch, ktoré sú predmetom
poskytovania podpory, čo si vyžadujú špeciálne činnosti v oblasti implementácie vyhlášky MŽP SR č. 352/2011 Z. z.,
vykonávacích predpisov smernice INSPIRE (vykonávacie predpisy pre metaúdaje, vykonávacie predpisy pre sieťové
služby, vykonávacie predpisy pre monitoring a reporting), a technických návodov INSPIRE nadväzujúcich na tieto
vykonávacie predpisy. Účelom požiadavky je preukázanie skutočnosti, či je záujemca spoľahlivý a technicky spôsobilý
zrealizovať predmet zákazky.
3.1.2.minimálne jednu (1) poskytnutú službu (referenciu), ktorej hodnota bola minimálne 2 500 000,- EUR bez DPH,
pričom predmetom plnenia bola vzájomnej integrácie minimálne troch samostatných informačných systémov (nie
modulov) medzi sebou, z ktorých aspoň jeden bol mapový portál, pričom minimálny rozsah a podmienky poskytnutých
služieb zahŕňali implementáciu minimálne nasledovných funkcionalít:
-integračné služby (napr. integrácia na ekonomický systém, integrácia na platobný systém, integrácia na systém
automatických notifikácií, integrácia na systém identity management a pod.),
-automatizácia biznis procesov,
-zobrazovanie priestorových a mapových údajov v mapovom portále,
-možnosť meniť vlastníkovi procesu pravidlá v procese bez modifikovania definície procesu a následného generovania
novej verzie aplikácie,
-implementácia adaptérov na pripojenie na externé systémy,
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet
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zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka informačného
systému IS RPI, ktorý poskytuje integračné rozhrania pre prepojenie na iné komplexné (externé) informačné systémy
(napr. Register právnických osôb, Register fyzických osôb a pod.). Takto dodávaný IS RPI bude pre svoju činnosť
využívať externé informačné zdroje (UPVS, resp. iné IS VS) pri ochrane ktorých nevyhnutnou bezpečnostnou
podmienkou je potreba voliteľného riadenia prístupu k informáciám. Účelom požiadavky je preukázanie skutočnosti, či je
záujemca spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
3.1.3.minimálne jednu (1) poskytnutú službu (referenciu), ktorej hodnota bola minimálne 1 000 000,- EUR bez DPH,
pričom predmetom plnenia bola dodávka riešenia, ktorého rozsah obsahoval kumulatívne nasledovné služby bezpečnostný monitoring informačného systému, zabezpečenie ochrany perimetra informačného systému, správa
príslušných bezpečnostných komponentov, bezpečnostné mechanizmy umiestnené na komponentoch informačného
systému, návrh architektúry riešenia (úroveň HLD - high level design), návrh bezpečnostného riešenia vrátane detailne
špecifikovaných komponentov (LLD - low level design), vývojové a implementačné práce.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože verejný obstarávateľ
plánuje implementovať informačný systém, ktorý bude uchovávať, spravovať, preberať a poskytovať údaje. Bezpečnosť
navrhovaného systému bude využívať technológie pre zabezpečenie prístupu na sieťovej, databázovej aj aplikačnej
úrovni. Požiadavka je preto zabezpečovať centrálne monitorovanie bezpečnosti, ktoré bude integrované s budovaným
systémom. Hlásenia centrálneho bezpečnostného monitoringu sa budú korelovať so štandardnými hláseniami
infraštruktúry, vrátane databáz a špecializovaných riešení na ochranu databáz.
3.1.4.minimálne jednu (1) poskytnutú službu (referenciu), ktorej hodnota bola minimálne 120 000,- EUR bez DPH,
pričom predmetom plnenia bola dodávka centralizovaného systému monitorovania prevádzky podporných
technologických zariadení pre lokálne a vzdialené monitorovanie technologickej infraštruktúry v reálnom čase, pričom
minimálne požiadavky na funkcionalitu predmetu plnenia kumulatívne boli:
-on-line monitoring technologických zariadení, fyzikálnych veličín a všetkých kritických parametrov NON-IT infraštruktúry
s vizualizáciou ich stavov s prihliadnutím na logickú a fyzickú prezentáciu zariadení s logickým modelom chovania
monitorovanej prevádzky,
-zobrazenie nameraných a uložených hodnôt v dátovom úložisku v závislosti na ich zmene a vzájomnej korelácii v čase,
pričom požiadavka bola na agregáciu hodnôt v rôznych časových intervaloch a grafickú a tabuľkovú prezentáciu
-automatizovaná reakcia na vopred definované situácie (logické chovanie systému),
-poskytovanie týchto funkčnosti reporting (plánovaný predpripravený reporing alebo vlastné dolovanie dát), notifikácia
(sms, e-mail, vizuálna, zvuková, protokolárna tlač), poskytované údaje prostredníctvom OPC servera, popr. webovými
službami.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože verejný obstarávateľ
plánuje implementovať a integrovať technologické monitorovanie podporných technologických zariadení, pri dodávke
ktorého bude budúci dodávateľ integrovať v súčasnosti používané podporné technologické zariadenia (ako napr.:
systémy napájania, chladenia, snímače pohybu a narušenia priestoru) do centralizovaného systému monitoringu.
Účelom požiadavky je preukázanie skutočnosti, či je záujemca spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet
zákazky.
3.2.Záujemca predloží podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii 8 expertov záujemcu, ktorí budú zodpovední za poskytnutie služieb, a to
-požadované certifikáty expertov alebo potvrdenie o absolvovaní školenia (preukázanie kvalifikácie prostredníctvom
školenie je možné iba u expertra č. 2),
-profesijné životopisy vrátane praktických skúseností expertov záujemcu, ktorí budú zodpovední dodanie predmetu
zákazky.
Profesijný životopis musí obsahovať:
a)titul, meno a priezvisko,
b)údaje o priebehu vzdelania experta , absolvované školenia,
c)história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú expert zastával) ,
d)praktické skúsenosti (názov a sídlo odberateľa, názov referencie/projektu, popis referencie/projektu, pozícia na
projekte, rozsah čiností, ktoré expert zabezpečoval, obdobie realizácie projektu/referencie - rok od do, meno, priezvisko
a číslo telefónu aspoň jednej kontaktnej osoby odberateľa, kde si bude môcť verejný obstarávateľ overiť informácie),
e)dátum a podpis experta.
Záujemca vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov:
Kľúčový expert č. 1: integračný a softvérový architekt, počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti návrhu softvérovej architektúry riešenia informačných
technológií a integrácie informačných systémov (preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania);
2.minimálne tri (3) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu softvérovej architektúry riešenia
informačných technológií a integrácie informačných systémov na báze SOA technológii, pričom:
a.jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia load balancing,
b.jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia cloud ready technológie
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(preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti),
3.získaný a platný certifikát návrhu softvérovej architektúry pre Enterprise (IT) architektúru zameraný na návrh,
implementáciu a riadenie Enterprise (IT) architektúry (napr. Integrated Architecture Framework, TOGAF alebo
ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority),
4.získaný a platný certifikát potvrdzujúci spôsobilosť kľúčového experta v oblasti integrácie informačných systémov
(napr. Oracle SOA: Infrastructure Implemenatation Certified Expert alebo IBM Certified Solution Developer WebSphere
Integration Developer alebo ekvivalent daných certifikátov od inej akreditovanej autority.
Kľúčový expert č. 2: expert pre oblasť INSPIRE, počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie priestorových informačných systémov v
súlade s požiadavkami implementačných pravidiel Smernice INSPIRE (preukáže prostredníctvom životopisu v časti
história zamestnania);
2.minimálne tri (3) preukázateľné profesionálne praktické skúseností v oblasti implementácie priestorových
informačných systémov v súlade s implementačnými pravidlami smernice INSPIRE, pričom:
a.jedna praktická skúsenosť bola z oblasti harmonizácie priestorových údajov
b.jedna praktická skúsenosť bola z oblasti metaúdajov pre priestorové údaje,
c.jedna praktická skúsenosť bola z oblasti metaúdajov pre služby priestorových údajov
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti).
3.získané školenie v oblasti priestorových informácií zameraného na oblasť INSPIRE.
Kľúčový expert č. 3 - architekt bezpečnosti, počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v navrhovaní bezpečnostnej architektúry informačných systémov
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania),
2.minimálne dve (2) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v navrhovaní bezpečnostnej architektúry
informačných systémov v pozícii bezpečnostného architekta (preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické
skúsenosti),
3.získaný a platný certifikát CISSP (Certified Information Systems Security Professional) alebo ekvivalentný, vydaný
vedúcou akreditačnou a certifikačnou autoritou uznávanou medzinárodne v oblasti IT bezpečnosti,
4.získaný a platný certifikát pre Enterprise (IT) architektúru zameraný na návrh, implementáciu a riadenie Enterprise
(IT) architektúry (napr. Integrated Architecture Framework, TOGAF alebo ekvivalentný).
Kľúčový expert č. 4 - expert pre bezpečnosť databáz, počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti práce so systémom správy relačných databáz (RDBMS)
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania)
2.minimálne dve (2) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti práce so systémom správy relačných
databáz (RDBMS) v pozícii databázového experta (preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti)
3.získaný a platný certifikát znalosti pokročilej administrácie RDBMS vydaný producentom príslušnej RDBMS alebo
osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať (napr. IBM Certified Database Administrator - DB2 9 DBA for Linux,
UNIX and Windows, Microsoft SQL 2012 alebo ekvivalent daného certifikátu od inej akreditovanej autority preukazujúci
znalosti administrácie RDBMS),
4.získaný a platný certifikát v oblasti databázovej bezpečnosti (napr. Imperva SecureSphere Database Security and
Compliance alebo ekvivalentný).
Kľúčový expert č. 5 expert pre oblasť geografických informačných systémov - GIS špecialista počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax na projektoch v oblasti GIS zahŕňajúca návrh a implementácie
geodatabázových systémov (preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania);
2.minimálne dve (2) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v pozícii GIS špecialista v oblasti analýzy, návrhu
a implementácie údajových modelov, technológií ukladania a spracovania geopriestorových údajov v projektoch
zameraných na tvorbu, ukladanie a správu geopriestorových údajov, pričom:
a.jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia load balancing,
b.jedna praktická skúsenosť bola v oblasti použitia technického riešenia cloud ready technológie,
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti)
3.získaný a platný certifikát OMG-Certified UML (Unified Modeling Language) Fundamental alebo ekvivalent daného
certifikátu od inej akreditovanej autority,
4.získaný a platný certifikát v oblasti administrácie geodatabázových systémov vydaný producentom alebo osobou, ktorá
je oprávnená tento certifikát vydávať (napr. Oracle Enterprise Spatial alebo ekvivalent daného certifikátu od inej
akreditovanej autority).
Kľúčový expert č. 6 expert pre systémy monitorovania bezpečnosti, počet min. 1
a.minimálne 3-ročné preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie bezpečnostných riešení na centralizované
monitorovanie bezpečnosti informačných systémov (preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania)
b.minimálne tri (3) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti implementácie bezpečnostných riešení
centralizovaného monitorovania bezpečnosti informačných systémov, súčasťou ktorého bolo monitorovanie bezpečnosti
v reálnom čase s požadovanou funkcionalitou na automatické vyhodnocovanie súladu s definovanými kritériami, na log
manažment a funkcie sieťovej analýzy a na automatizovanú notifikáciu o podozrivých udalostiach (preukáže
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prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti),
c.získaný a platný certifikát v oblasti systémov monitorovania bezpečnosti vydaný príslušným producentom alebo
osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať.
Kľúčový expert č. 7 architekt systémov monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení, počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax na projektoch v oblasti návrhu architektúry, implementácie a
integrácie centralizovaného systému technologického monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania),
2.minimálne tri (3) preukázateľné profesionálne praktické skúsenosti v oblasti návrhu architektúry, implementácie a
integrácie centralizovaného on-line systému technologického monitorovania prevádzky podporných technologických
zariadení s požadovanou funkcionalitou na výpočet logického chovania systému v reálnom čase, vizualizáciu nameraných
údajov v reálnom čase a otvorenosť architektúry pre integráciu akéhokoľvek podporného technologického zariadenia
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti),
3.získaný a platný certifikát v oblasti návrhu architektúry technologického monitorovania prevádzky podporných
technologických zariadení vydaný producentom alebo osobou, ktorá je oprávnená tento certifikát vydávať.
Kľúčový expert č. 8 Konzultant analytik, počet min. 1:
1.minimálne 3-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti procesnej analýzy a modelovania informačných systémov
(preukáže prostredníctvom životopisu v časti história zamestnania);
2.minimálne tri (3) preukázateľné profesionálne praktické skúseností v oblasti procesnej analýzy a modelovania
informačných systémov(preukáže prostredníctvom životopisu v časti praktické skúsenosti);
3.získaný a platný certifikát OMG-Certified UML (Unified Modeling Language) Professional Fundamental alebo vyššou
potvrdzujúci spôsobilosť kľúčového experta na prácu s modelovacími analytickými softvérovými nástrojmi alebo
ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou, túto podmienku
účasti záujemca u experta preukáže certifikátom;
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti na expertov skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný
predmet zákazky prostredníctvom expertov, ktorí sa budú podieľať na dodaní predmetu zákazky.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky s ohľadom na komplikovanosť, komplexnosť
a rozsah tohto predmetu zákazky, ktorým je dodávka informačného systému priestorových informácií, pretože záujemca
musí preukázať, že má k dispozícii expertov, ktorí sa budú podieľať na dodaní predmetu zákazky a ktorí majú primeranú
odbornú prax a praktické skúsenosti s realizáciou dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky a platné certifikáty preukazujúce ich odbornú spôsobilosť vo svojom odbore. Primeraná odborná prax a
príslušné certifikáty jednotlivých expertov majú preukázať ich odbornú spôsobilosť pracovať na takto rozsiahlom
predmete zákazky/type projektu.
Požiadavky na Experta č. 1 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude potrebné
navrhnúť softvérovú architektúru a integráciu riešenia na iné informačné systémy. Verejný obstarávateľ považuje za
potrebné pre účely zabezpečenia predpokladu riadneho a včasného začatia poskytovania služby/predmetu zákazky, aby
uchádzač disponoval náležitým personálnym zabezpečením a mal experta so skúsenosťami s návrhom integrácie
architektúry riešenia v oblasti implementácie informačných systémov zameraných na implementáciu integračného
riešenia garantujú znalosť danej problematiky. Certifikáty garantujú dodržiavanie príslušných postupov pre efektívny
návrh softvérovej architektúry a technologicky správne nastavený proces integrácie s využitím SOA technológií.
Požiadavky na Experta č. 2 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky verejný obstarávateľ
vyžadujú špeciálne činnosti v oblasti implementácie smernice INSPIRE. Vyžaduje sa, aby kľúčový expert, ktorý má byť
garantom pre zabezpečenie týchto špeciálnych činností, mal predchádzajúce teoretické vedomosti ako aj praktické
skúsenosti s realizáciou podobných projektov ako je predmet zákazky.
Požiadavky na experta č. 3 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky sa vyžaduje komplexné
multiplatformné riešenie bezpečnosti a integrácia s implementovaným systémom, čo vyžaduje platformovo nezávislé
renomované certifikácie zamerané technologicky, obsahujúce aj oblasti zahŕňajúce návrh architektúr. Vyžaduje sa
integrácia bezpečnosti prierezovo do implementovaného IS, preto je dôležitá znalosť bezpečnostného experta aj v
oblasti návrhu architektúr. Pozícia experta jednoznačne súvisí s predmetom zákazky.
Požiadavky na experta č.4 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky verejný obstarávateľ
požaduje migráciu a transformáciu dát a pokročilé techniky manipulácie s dátami s dôrazom na bezpečnosť. Verejný
obstarávateľ požadovaním podmienky skúma schopnosť uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky v
požadovanej kvalite. Pozícia experta jednoznačne súvisí s predmetom zákazky.
Požiadavky na experta č. 5 sú potrebné a primerané, pretože v rámci predmetu verejného obstarávania sa vyžadujú
špeciálne činnosti v oblasti návrhu (UML modelovanie) a implementácie geodatabázových systémov. Vyžaduje sa, aby
kľúčoví odborníci, ktorí zabezpečujú tieto špeciálne činnosti, mali predchádzajúce praktické skúsenosti ako aj skúsenosti
s realizáciou podobných projektov ako je predmet zákazky.
Požiadavky na experta č. 6 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky verejný obstarávateľ
požaduje návrh cieľového stavu, implementáciu a integráciu centralizovaného systému bezpečnostného monitoringu
informačných systémov. Verejný obstarávateľ požadovaním podmienky skúma schopnosť uchádzača poskytovať
požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite. Pozícia experta jednoznačne súvisí s predmetom zákazky.
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Požiadavky na experta č. 7 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky verejný obstarávateľ
požaduje návrh architektúry cieľového stavu, implementáciu a integráciu centralizovaného systému technologického
monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení. Verejný obstarávateľ požadovaním podmienky skúma
schopnosť uchádzača poskytovať požadovaný predmet zákazky v požadovanej kvalite.
Požiadavky na experta č. 8 sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky sú potrebné a
primerané, pretože v rámci dodania predmetu zákazky bude procesná analýza a procesný návrh, detailný funkčný a
technický návrh riešenia implementácie informačného systému (aplikačného programového vybavenia).
Verejný obstarávateľ požaduje údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov,
ktoré majú preukázať schopnosť záujemcu poskytovať jednotlivé dielčie odborné služby (činnosti), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky, a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni. Nároky na
odborné skúsenosti expertov zodpovedajú náročnosti a rozsahu služieb tvoriacich predmet zákazky. Všetky požadované
expertné pozície súvisia s predmetom zákazky a požiadavky na skúsenosti jednotlivých expertov zodpovedajú ich
úlohám v rámci štruktúry predmetu zákazky. Predmet zákazky je odborne mimoriadne náročný a je jeho realizácia je
obmedzená na pomerne krátke obdobie. Záujmom verejného obstarávateľa preto je aby záujemca disponoval a zákazku
reálne realizoval tímom odborne aj kapacitne spôsobilým a v zmysle harmonogramu projektu.
3.3.Záujemca predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje zabezpečenia kvality podľa § 28 ods. 1 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti § 29 zákona o verejnom obstarávaní - záujemca predloží certifikát systému
riadenia kvality podľa ISO radu 9001 (systém manažérstva kvality) vydaný nezávislou inštitúciou na služby v oblasti
návrhu, vývoja, implementácie a integrácie softvérových riešení, respektíve iný certifikát (doklad) prezentujúci zavedený
systém riadenia kvality záujemcu podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne vo vzťahu k
predmetu zákazky, vo väzbe na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti s cieľom dosiahnuť čestnú
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti potvrdzujúce splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačmi. Verejný
obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu dodať požadovaný predmet zákazky v
požadovanej kvalite.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, ktorým je dodávka informačného systému
(pozri opis stručný opis predmetu zákazky), pretože záujemca musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri
poskytovaní služieb a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky.
3.4.Záujemca predloží informácie a dokumenty, ktorými preukazuje zabezpečenia kvality podľa § 28 ods. 1 písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti § 30 zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží certifikát systému
environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 vydaný nezávislou inštitúciou na služby v oblasti návrhu, vývoja,
implementácie a integrácie softvérových riešení, respektíve iný certifikát (doklad) prezentujúci zavedený systém
environmentálneho manažérstva záujemcu podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní zadefinoval striktne vo vzťahu k
predmetu zákazky, vo väzbe na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti s cieľom dosiahnuť čestnú
hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti potvrdzujúce splnenie noriem environmentálneho riadenia záujemcami s
ohľadom na environmentálne požiadavky a ochranu životného prostredia.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože záujemca musí preukázať schopnosť
zabezpečiť kvalitu pri dodávaní požadovaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu zákazky s
ohľadom na environmentálne požiadavky a ochranu životného prostredia.
3.5 Záujemca uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,ak predpokladá, že pri
zadávaní zákazky využije kapacity subdodávateľov, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 % z
hodnoty plnenia, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko,
obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikačné číslo.
Odôvodnenie:Podmienka účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní je stanovená z dôvodu
splnenia povinnosti podľa § 32 ods. 3 písm. b).
3.6.V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní, predloží
skupina dodávateľov doklady požadované podľa tohto bodu III.2.3) spoločne za celú skupinu.
3.7.Záujemca môže preukázať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
3.8.Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu
podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom a treťom mieste v poradí
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podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Zo záujemcom
predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom
spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v tomto bode oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania ku dňu predkladania žiadosti o účasť.
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: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
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
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
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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.

IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.4)
IV.3.6)

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.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z..
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
MŽP/NL-22/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 218-379374
z: 09.11.2013
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2014 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program informatizácia spoločnosti, prioritná os 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni, Európsky fond regionálneho rozvoja
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Náklady spojené s účasťou v užšej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
2.Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní je do 23.12.2013. Verejný
obstarávateľ zverejní odpoveď na žiadosť o vysvetlenie na svojej internetovej stránke www.enviro.gov.sk v časti profil
verejného obstarávateľa k predmetnej zákazke.
3.Záujemca v lehote na predkladanie žiadosti o účasť (doklady preukazujúce splnenie podmienok pre účasť) predloží
doklady v uzavretom nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla záujemcu alebo miesta podnikania
(resp. skupiny dodávateľov) s označením Užšia súťaž Register priestorových informácií Žiadosť o účasť Neotvárať.
Žiadosť o účasť sa doručuje osobne alebo poštou na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (úradné hodiny v podateľni v pracovných
dňoch: denne od 8.00 do 15.00 hod.). Verejný obstarávateľ odporúča, aby žiadosť o účasť (všetky predkladané
doklady) bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda mala by tvoriť jeden celok, za
ktorý verejný obstarávateľ považuje použitie napr. knižnej väzby, hrebeňovej väzby doplnenej špagátom, alebo
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený odtlačkom pečiatky
záujemcu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby každý list žiadosti o účasť bol očíslovaný vzostupne od strany 1 po stranu
x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Verejný obstarávateľ odporúča, aby žiadosť o účasť
obsahovala zoznam dokladov a dokumentov predkladaných záujemcom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene
záujemcu.
4.Všetky doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, musia byť predložené ako originály alebo
úradne overené kópie. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia musia byť
predložené spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode III.2.1); doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúcej
sa ekonomického a finančného postavenia musia byť predložené spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode III.2.2); a
doklady týkajúce sa technickej spôsobilosti musia byť predložené spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode III.2.3) tohto
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

oznámenia.
Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne
v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok
pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a
dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky (§ 18a zákona o verejnom obstarávaní).
5.Doklady, ktorými záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky preukazuje splnenie podmienok účasti
záujemcov musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka okrem
dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, je rozhodujúci
úradný preklad v slovenskom jazyku.
6.Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1) až III.2.3) tohto oznámenia predkladá
skupina dodávateľov podľa bodu III.1.3 tohto oznámenia, vloží do nepriehľadného obalu spolu s dokladmi
preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj plnomocenstvo v súlade s bodom III.1.3 tohto oznámenia.
7.Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti prostredníctvom komisie podľa nasledujúcich pravidiel:
hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia záujemcov, ekonomického a finančného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov a
zabezpečenia kvality. Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia záujemcov v tomto verejnom
obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode III.2.1), III.2.2) a III.2.3) a v aktuálnom
prípade v bode III.1.3) tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia splnenia podmienok účasti môže v
súlade s § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní požiadať záujemcov o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, vždy keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný
obstarávateľ podľa § 33 ods. 7 ZVO vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, ak
predložil neplatné doklady, ak nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v
určenej lehote alebo ak poskytol nepravdivé/skreslené informácie.
8.Záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti doručí verejný obstarávateľ výzvu na predloženie ponuky. Uchádzač v
postavení skupiny dodávateľov, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie ako záujemca v postavení skupiny
dodávateľov, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v rámci tejto užšej súťaže a následne ho
verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
9.Pod označením osoba oprávnená konať v mene záujemcu/odberateľa/člena skupiny dodávateľov sa rozumie pri
právnickej osobe štatutárny orgán záujemcu/ odberateľa/člena skupiny dodávateľov alebo osoba poverená konať v
mene štatutárneho orgánu záujemcu/ odberateľa/člena skupiny dodávateľov na základe plnej moci s uvedením mena,
priezviska a funkcie; pri fyzickej osobe osoba, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, alebo osoba poverená konať
v mene osoby, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, na základe plnej moci, s uvedením mena, priezviska a
funkcie. Plná moc bude pripojená k žiadosti o účasť a k ponuke záujemcu, resp. uchádzača.
10.Pod označením doklad sa rozumie iba originál dokladu alebo jeho úradne overená fotokópia, pri určení nie starší ako
tri mesiace sa požaduje, aby predložené doklady neboli od svojho vystavenia staršie ako tri mesiace ku dňu
predkladania žiadostí o účasť. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav záujemcu, resp. uchádzača v
čase, v ktorom sa zúčastňuje na tejto užšej súťaži, ak nie je uvedené inak.
ODVOLACIE KONANIE
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
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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.12.2013
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