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ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ústav polymérov SAV
IČO:  00586927
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava,
Slovensko
Kontaktná osoba: RNDr. A. Fiedlerová, Z. Kuželová
Telefón: +421 232294346 / 232294329
Fax: +421 232294319
Email: Agnesa.Fiedlerova@savba.sk; Zuzana.Kuzelova@savba.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.polymer.sav.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávka výpočtovej techhniky pre potreby ÚPo SAV

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava,
Slovensko
NUTS kód: 
SK010

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na Dodávku výpočtovej techniky pre potreby ÚPo SAV. Zákazka pozostáva z
dodania tovarov stolových počítačov, prenosných počítačov typu notebook, monitorov, laserových multifunkčných
zariadení a monochromatických laserových tlačiarní, záložných zdrojov UPS, prepínačov, kancelárskych balíkov, SW na
tvorbu multimediálnych súborov a niektorých typov spotrebného materiálu podľa potrieb verejného obstarávateľa na
základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom a súvisiacich služieb spojených s predmetom zákazky:
zabezpečenie dopravy tovaru na miesto dodania, naloženie a vyloženie tovaru do skladovej miestnosti na mieste
dodania inštalácie, preukázanie funkčnosti, dodanie užívateľskej dokumentácie, základné zaškolenie, záručný servis.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30200000-1 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Podrobný rozpis týkajúci sa obstarávaného množstva jednotlivých položiek predmetu zákazky je zahrnutý v Prílohe č. 2
"Cenová kalkulácia - položkový rozpočet" súťažných podkladov.

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  39 950,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  8

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 V súlade s § 128 ZVO
verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky podľa §26 ZVO ods. 1 údajmi a
dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov zriadenom a zverejňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len
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ÚVO). 
1.2 Uchádzač nezapísaný do zoznamu podnikateľov, môže doklady v ponuke nahradiť aj čestným vyhlásením v zmysle §
32 ods. 11 ZVO. 
1.3 Splnenie podmienok osobného postavenia uchádzač preukazuje dokladmi v súlade s §26 ods. 2 ZVO:  
1.3.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie,
za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,  
1.3.2 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.3.3 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku, 
1.3.4 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia, 
1.3.5 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, že nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.3.6 dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, že je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky,
na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
1.3.7 Čestné vyhlásenie o tom, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1.3.7.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
1.3.7.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
a.) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
b.) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
1.3.7.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.3.8 Čestné vyhlásenie o tom, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia, 
1.3.9 Čestné vyhlásenie o tom, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.  
 
1.4 Uchádzač musí spĺňať aj požiadavku, podľa ktorej mu nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
1.5 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov ÚVO podľa predpisov účinných od 1.7.2013, nemusí vo svojej ponuke
predložiť žiadne doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods.
2 ZVO. 
1.6 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov ÚVO podľa predpisov účinných do 30.6.2013 nemusí vo svojej ponuke
predložiť toto potvrdenie, avšak musí do ponuky predložiť čestné prehlásenia podľa bodov 1.3.7 až 1.3.9. týchto
súťažných podkladov.  
1.7 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov ÚVO, predloží na preukázanie podmienok účasti osobného
postavenia doklady uvedené v bodoch 1.3.1 až 1.3.9 týchto súťažných podkladov. 
1.8 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku 1.3 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.  
1.9 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v
krajine sídla uchádzača. 
1.10 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
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1.11 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti požiadať uchádzačov a
členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a
známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy
pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 
1.12 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.  
1.13 Uchádzač musí k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia predložiť všetky požadované doklady, dokumenty a informácie, inak bude z verejného obstarávania
vylúčený. Všetky doklady a dokumenty, ktoré uchádzač predloží k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia, musia byť predložené v origináli alebo v úradne overenej fotokópii.  
 
Odôvodnenie primeranosti a potreby požiadavky: podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača a ich
primeranosť a potreba vyplývajú priamo z ustanovenia §26 ZVO.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1 Pre preukázanie splnenia
svojho ekonomického a finančného postavenia predloží uchádzač v ponuke (môže byť v ponuke nahradené aj čestným
vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO): 
2.1.1 Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej
banky o poskytnutí úveru, prípadne vyjadrenie banky o schopnosti plniť finančné záväzky. Doklad musí byť v
originálnom vyhotovení alebo úradne overenou kópiou týchto dokumentov. 
2.2 Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a
ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorom musí
byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje
záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.). Uchádzač tiež predloží čestné
vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet
a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky. 
Odôvodnenie primeranosti a potreby požiadavky: Predloženie dokladov slúži k preukázaniu schopnosti uchádzača riadne
plniť uvedený predmet zmluvy vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky. Podmienka je primeraná a jej potreba
sleduje cieľ vybrať ekonomicky spôsobilého uchádzača, ktorý je schopný pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1 Pre preukázanie splnenia
podmienok svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady (môžu byť v
ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO): 
3.1.1 V súlade s §28 ods.1 písm. a) ZVO uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného
charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených v období predchádzajúcich troch hospodárskych rokov
(2011, 2012, 2013), doplneným potvrdeniami o uspokojivej dodávke tovaru s uvedením odberateľov, cien a lehôt
dodania. Ak odberateľom:  
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, dokladom je
referencia, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah,
na základe ktorého boli dodané. 
Referencie požadované v tomto bode uchádzač predloží podľa vzorového formulára, ktorý je Prílohou č.7 súťažných
podkladov v origináli, alebo ako úradne overenú kópiu. Pokiaľ bola referencia zverejnená ako elektronický dokument na
webovom sídle ÚVO, uchádzač uvedie vo svojej ponuke odkaz na zverejnenú referenciu alebo priloží elektronický odpis
danej referencie. 
3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
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trvania zmluvného vzťahu.  
3.3 Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Predložený zoznam dodávok tovaru za uplynulé obdobie rokov 2011, 2012,
2013 musí byť v celkovej hodnote minimálne 100.000,00 EUR bez DPH.  
Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienky: Predmetná podmienka vyplýva z § 28 ZVO a verejný obstarávateľ sa
týmito požiadavkami usiluje preukázať potrebné technické zdroje uchádzača pre danú zákazku a preveriť jeho
primerané skúsenosti pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet
zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

PL-1/2014
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  29.04.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.04.2014 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  29.04.2014 10:30
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 100 ods. 6 písm.
g) ZVO bude otváranie ponúk neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Pre urýchlenie komunikácie so záujemcami verejný obstarávateľ uprednostňuje a pripúšťa elektronickú formu
komunikácie prostredníctvom mailu v prípade vysvetľovania podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
prijímania žiadosti záujemcov o poskytnutie súťažných podkladov a poskytovania súťažných podkladov záujemcom
prostredníctvom mailovej adresy Agnesa.Fiedlerova@savba.sk. Súťažné podklady v listinnej podobe sa budú zasielať len
záujemcom, ktorí o to vo svojej žiadosti požiadajú. Záujemca je pri tomto spôsobe komunikácie povinný mailom potvrdiť
doručenie súťažných podkladov a vysvetlení. Uvedené mailové potvrdenie sa bude považovať za preukázanie doručenia. 
2. Po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk sa konečné vyhodnotenie ponúk a poradie úspešnosti uchádzačov bude
realizovať samostatnou elektronickou aukciou prostredníctvom portálu - systému EVO zriadenom ÚVO na webovej
stránke: http://www.evo.gov.sk/PokynEVO.html. Podrobný popis a postup je zahrnutý v súťažných podkladoch.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
08.04.2014
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