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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23,Odbor centrálneho obstarávania
a nákupu, 815 11  Braislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Ing. Martina Várošová
Telefón: +421 248273342 / 248273417
Fax: +421 4843413326
Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.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

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Laboratórne prístroje na analýzu spektier

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Colné laboratórium FR
SR, Bajkalská 24, 821 09 Bratislava, II. podlažie budovy
Kód NUTS:SK010

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

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je: 
FTIR spektrometer s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie
obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude zahrnutá do ceny
tovaru. FTIR spektrometer s príslušenstvom pozostávajúci z FTIR spektrometra s automatickým dávkovačom kvapalných
vzoriek a FTIR mikroskopu a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy,
bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude zahrnutá do ceny tovaru. 
 
Kompletná zostava FTIR spektrometra musí obsahovať nasledujúce časti:  
FTIR spektrometer,  
FTIR mikroskop, 
riadiaci a vyhodnocovací softvér FTIR spektrometra a mikroskopu, 
riadiaca jednotka FTIR systému,  
automatický dávkovač kvapalných vzoriek, 
riadiaci softvér automatického dávkovača kvapalných vzoriek.  
 
Upgrade analytického laboratórneho prístroja obrazovej analýzy s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb dodávka
na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Upgrade
analytického laboratórneho prístroja Obrazovej analýzy Lucia G na NIS Elements s kamerou Nikon DS Ri1 na
identifikáciu vzoriek tabaku a tabakových výrobkov a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia ,
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zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude
zahrnutá do ceny tovaru. 
Upgrade analytického laboratórneho prístroja Obrazovej analýzy Lucia G na NIS Elements s kamerou Nikon DS Ri1 musí
obsahovať nasledujúce časti:  
farebnú digitálnu kameru Nikon DS-Ri1, 
riadiaca jednotka, 
upgrade riadiaceho a vyhodnocovacieho softvéru na NIS Elements.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38433300-2 

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:  Áno
Počet častí:  2
jednu alebo viac častí

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Časť 1.: Predpokladané množstvo 1ks 
Časť 2.: Predpokladané množstvo podľa časti B.1 súťažných podkladov (opis predmetu zákazky)
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  153 424,1000 EUR

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  25

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
FTIR spektrometer s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb

1)    STRUČNÝ OPIS 
FTIR spektrometer s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie
obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby  
bude zahrnutá do ceny tovaru. FTIR spektrometer s príslušenstvom pozostávajúci z FTIR spektrometra s automatickým
dávkovačom kvapalných vzoriek a FTIR mikroskopu a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia,
zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude
zahrnutá do ceny tovaru. 
Kompletná zostava FTIR spektrometra musí obsahovať nasledujúce časti:  
FTIR spektrometer,  
FTIR mikroskop, 
riadiaci a vyhodnocovací softvér FTIR spektrometra a mikroskopu, 
riadiaca jednotka FTIR systému,  
automatický dávkovač kvapalných vzoriek, 
riadiaci softvér automatického dávkovača kvapalných vzoriek.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38433300-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Časť 1.: Predpokladané množstvo 1ks
Hodnota:  137 793,1000 EUR
 
Časť: 2
NÁZOV
Upgrade analytického laboratórneho prístroja obrazovej analýzy s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb

1)    STRUČNÝ OPIS 
Upgrade analytického laboratórneho prístroja obrazovej analýzy s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb dodávka
na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Upgrade
analytického laboratórneho prístroja Obrazovej analýzy Lucia G na NIS Elements s kamerou Nikon DS Ri1 na
identifikáciu vzoriek tabaku a tabakových výrobkov a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia ,
zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude
zahrnutá do ceny tovaru. 
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Upgrade analytického laboratórneho prístroja Obrazovej analýzy Lucia G na NIS Elements s kamerou Nikon DS Ri1 musí
obsahovať nasledujúce časti:  
farebnú digitálnu kameru Nikon DS-Ri1, 
riadiaca jednotka, 
upgrade riadiaceho a vyhodnocovacieho softvéru na NIS Elements.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38433300-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Časť 2.: Predpokladané množstvo podľa časti B.1 súťažných podkladov (opis predmetu zákazky)
Hodnota:  15 631,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  25

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa

tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ a z finančných prostriedkov obdržaných od tabakových spoločností
na základe medzinárodných zmlúv určených na boj proti podvodom v oblasti cigariet a tabakových výrobkov formou
bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej doručenia. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia
ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia dodržania zmluvných
podmienok uvedených v návrhu zmluvy a jej riadneho plnenia.

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 musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to: 
1.1výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, 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 a že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní), 
1.2potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
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 (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní), 
1.3potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona
o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní), 
1.4potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), 
1.5dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 26 ods. 2 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať
službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní). 
1.6čestným vyhlásením preukazujúcim, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je
osobou, 
1ktorej 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, 
2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
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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 
2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
Podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že nebolo mu v predchádzajúcich
troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
uchádzač nepreukazuje; dôkazné bremeno je na strane verejného obstarávateľa. 
Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať vo
verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač 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. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v
slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j.
do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Nepožaduje sa

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní  
1. opismi alebo fotografiami  
2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 28 ods.
1 písm. l) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže prospektom ponúkaného zariadenia.  
Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) bod 2. Zákona o verejnom
obstarávaní potvrdením o autorizovanom zastúpení výrobcu. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti: verejný
obstarávateľ pri stanovovaní predmetnej podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
vychádzal zo skutočnosti, že predmetom obstarávania sú špeciálne laboratórne prístroje. Na základe uvedeného dôvodu
má verejný obstarávateľ za to, že potvrdenie o autorizovanom zastúpení výrobcu je dokladom, ktorým uchádzači
preukážu, že sú odborne a technicky riadne spôsobilý obstarávaný predmet zákazky zabezpečiť. Verejný obstarávateľ
ďalej požaduje aj predloženie prospektu ponúkaného zariadenia, a to z dôvodu, aby vedel riadne ohodnotiť ponúkaný
tovar jednotlivých uchádzačov. Verejný obstarávateľ má za to, že ním stanovené podmienky účasti na preukázanie
technickej alebo odbornej spôsobilosti jednotlivých uchádzačov sú stanovené nediskriminačne a primerané s
prihliadnutím na obstarávaný predmet zákazky.  
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako
štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. 
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 spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
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technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

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

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii

Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Súťažné kolo bude trvať 20 minút (základný časový limit).

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

2013/45030
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho

dokumentu
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  02.09.2013 09:00
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

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

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Program OLAF

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8.30 h.
do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v
zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov. 
Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými
ustanoveniami 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
21.06.2013
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 3   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23,Odbor centrálneho obstarávania
a nákupu, 815 11  Braislava
Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá, Ing. Martina Várošová
Telefón: +421 248273342 / 248273417
Fax: +421 4843413326
Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Internetová adresa (internetové adresy)

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa:  Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke 
Laboratórne prístroje na analýzu spektier

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Colné laboratórium FR
SR, Bajkalská 24, 821 09  Bratislava, II. podlažie budovy
Kód NUTS
SK010

II.1.4)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je: 
FTIR spektrometer s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie 
obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude zahrnutá do ceny 
tovaru. FTIR spektrometer s príslušenstvom pozostávajúci z FTIR spektrometra s automatickým dávkovačom kvapalných 
vzoriek a FTIR mikroskopu a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy, 
bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude zahrnutá do ceny tovaru. 
Kompletná zostava FTIR spektrometra musí obsahovať nasledujúce časti: 
FTIR spektrometer, 
FTIR mikroskop, 
riadiaci a vyhodnocovací softvér FTIR spektrometra a mikroskopu, 
riadiaca jednotka FTIR systému, 
automatický dávkovač kvapalných vzoriek, 
riadiaci softvér automatického dávkovača kvapalných vzoriek. 
Upgrade analytického laboratórneho prístroja obrazovej analýzy s príslušenstvom a rozsah súvisiacich služieb dodávka 
na miesto určenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Upgrade 
analytického laboratórneho prístroja Obrazovej analýzy Lucia G na NIS Elements s kamerou Nikon DS Ri1 na 
identifikáciu vzoriek tabaku a tabakových výrobkov a rozsah súvisiacich služieb dodávka na miesto určenia, inštalácia , 
1/5 
zaškolenie obsluhy, bezplatná oprava počas záruky, manuál v slovenskom jazyku. Cena za uvedené služby bude 
zahrnutá do ceny tovaru. 
Upgrade analytického laboratórneho prístroja Obrazovej analýzy Lucia G na NIS Elements s kamerou Nikon DS Ri1 musí 
obsahovať nasledujúce časti: 
farebnú digitálnu kameru Nikon DS-Ri1, 
riadiaca jednotka, 
upgrade riadiaceho a vyhodnocovacieho softvéru na NIS Elements.

II.1.5)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38433300-2 
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II.1.6)    Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.2)    CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) 
II.2.1)    Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Jedna hodnota
Hodnota:  18 711,6000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

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

Najnižšia cena
IV.2.2)    Informácia o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia:  Áno
IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.3.1)    Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2013/45030

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky 
Áno
Vyplňte:  Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 121-206990
z:  25.06.2013

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
 
Časť: 1
Názov:  SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložky firmy Shimadzu Austria HGmbH, Bratislava

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
05.11.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31363237
Rontgenova 28 , 85101 Bratislava-Petržalka
Slovensko
Telefón: +421 248200081

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  137 793,1000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  83 000,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie
 
Časť: 2
Názov:  OPTOTEAM s.r.o., Bratislava

V.1)    DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY: 
05.11.2013

V.2)    INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk:  1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou:  0

V.3)    NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ
ZÁKAZKY 
OPTOTEAM, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  35810840

2/3



Smrečianska 29 , 81105 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Telefón: +421 244880785

V.4)    INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota:  15 631,0000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:  Jedna hodnota
Hodnota:  18 712,0000 EUR
Vrátane DPH
Sadzba DPH (%):  20

V.5.    Informácia o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ a z
finančných prostriedkov obdržaných od tabakových spoločností na základe medzinárodných zmlúv určených na boj proti
podvodom v oblasti cigariet a tabakových výrobkov formoubezhotovostného platobného styku v eurách na základe
predloženej faktúry po dodaní tovaru. (Program HERCULE II)

VI.2)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ladislav Bistrický, Gabriela Liptáková, Kornélia Černá, Mariana Kozicová, Ľubomír Jurica

VI.3)    ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)    Podanie odvolania
VI.3.3)    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
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2013
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