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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363031-2016:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Banská Bystrica: Opravy a údržba röntgenových zariadení
2016/S 201-363031
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
42499500
Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Manca, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 249234346 / 249234331
E-mail: peter.manca@financnasprava.sk
Fax: +421 4843413326
Kód NUTS: SK032
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.financnasprava.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
42499500
Račianska 72
Bratislava
831 02
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter Manca, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 249234346 / 249234331
E-mail: peter.manca@financnasprava.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.financnasprava.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.5)

Hlavná činnosť
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Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém Thscan MT 1213 DE a stacionárny inšpekčný systém
MB 1215 HS.
Referenčné číslo: 100369/2016

II.1.2)

Hlavný kód CPV
50421200

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém Thscan MT 1213 DE a
stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS.
Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 597 557.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
50421200

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
— CÚ Košice – Komenského 39/A, 040 01 Košice.
— CÚ Michalovce – colný priechod Vyšné Nemecké.
V prípade poruchy akékoľvek iné miesto na území Slovenskej republiky.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je pozáručná údržba a oprava na mobilný inšpekčný systém Thscan MT 1213 DE a
stacionárny inšpekčný systém MB 1215 HS, ktorá zahŕňa:
— periodickú údržbu MT 1213 DE / MB 1215 HS:
• mesačne,
• štvrťročne,
• polročne,
• ročne;
— neperiodickú údržbu MT 1213 DE;
— neperiodickú údržbu MB 1215 HS;
— pohotovostný servis na výzvu pri vzniku náhlej poruchy.
Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
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Kritérium kvality - Názov: Periodická údržba – mesačne / Relatívna váha: 40 %
Kritérium kvality - Názov: Periodická údržba – štvrťročne / Relatívna váha: 10 %
Kritérium kvality - Názov: Periodická údržba – polročne / Relatívna váha: 10 %
Kritérium kvality - Názov: Periodická údržba – ročne / Relatívna váha: 10 %
Kritérium kvality - Názov: Neperiodická údržba / Relatívna váha: 20 %
Kritérium kvality - Názov: Zaškolenie obsluhy / Relatívna váha: 1 %
Kritérium kvality - Názov: Oprava / Relatívna váha: 9 %
Cena - Relatívna váha: Spolu 100 %
II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 597 557.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. (1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. (2) zákona v súlade
s ustanoveniami zákona k osobnému postaveniu podľa zákona.
Podľa § 32 ods. (2) písm. e) zákona uchádzač predloží doklad, ktorý ho oprávňuje poskytovať službu vo
väzbe na predmet zákazky. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. (1) písm. e) zákona
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom
(JED) podľa § 39 ods. (1) zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným
európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto
skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
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Uchádzač preukazuje svoje ekonomické a finančné postavenie: podľa § 33 ods. (1) písm. a) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou,
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
Splnenie predmetných podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho
dokumentu podľa § 39 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť
jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným
európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom a uvedené v tomto bode oznámenia o vyhlásení
ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo
úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti
uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie,
že uchádzač za roky 2013, 2014 a 2015 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 debete,
— v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
— jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od
každej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom,
jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača, že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu
sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti určenej podľa § 33 zákona: Verejný obstarávateľ požadovaním
tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a skúma jeho finančnú stabilitu.
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na rozsah predmetu
zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že uchádzač
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.
III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť: podľa § 34 ods. (1) písm. a) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon) zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
podľa zákona.
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V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný
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
preukáže 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 trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods.
(7) zákona, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie predmetných podmienok
účasti môže uchádzač preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona, pričom
z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom
aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným
obstarávateľom a uvedené v tomto bode oznámenia o vyhlásení ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto
skutočnosť preukázať. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
uvedených podľa tohto bodu oznámenia o vyhlásení.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie: zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky (2013, 2014, 2015) v súlade s § 34 ods. (1) písm.
a) zákona, pričom súčet cien poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky (2013, 2014, 2015) spolu musí byť
minimálne vo výške 1 000 000 EUR vrátane DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Verejný obstarávateľ požaduje zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky, z ktorého musí byť zrejmé splnenie minimálnej požadovanej úrovne
štandardov. V požadovanom doklade uchádzač uvedie cenu vrátane DPH, lehotu dodania (obdobie, počas
ktorého boli služby poskytované) a odberateľa poskytnutých služieb, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ
podľa zákona; dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti určenej podľa § 34 zákona: predložením dokladov o
poskytnutých službách a ich potvrdeniami odberateľov uchádzač preukazuje spôsobilosť poskytovať verejným
obstarávateľom služby. Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky.
III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1)

Informácie o konkrétnej profesii

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
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IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Predmetom úpravy v elektronickej aukcii budú jednotkové ceny jednotlivých položiek v EUR s DPH. Uchádzači
budú upravovať jednotkové ceny smerom nadol.

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/12/2016
Miestny čas: 10:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2017

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/12/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odbor centrálneho obstarávania a nákupu, Račianska 72, 831 02
Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a
neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 45 000 EUR. Doklad o zložení zábezpeky
musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o súťažné podklady musí byť zo strany záujemcu doručená v listinnej forme alebo prostredníctvom
systému www.ezakazky.sk
Na základe takto doručenej žiadosti o súťažné podklady bude každému záujemcovi umožnený prístup k
súťažným podkladom a všetkým ďalším dokumentom patriacim k zadávanej zákazke v elektronickej forme po
jeho prihlásení na portáli https://www.ezakazky.sk/
Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať kompletné identifikačné údaje záujemcu (názov, poštová adresa,
ak je doručovacia poštová adresa iná, tak i doručovacia poštová adresa, elektronická adresa určená pre
oficiálnu komunikáciu v tomto postupe zadávania zákazky, IČO, údaje osoby oprávnenej konať v tomto postupe
zadávania zákazky v mene záujemcu, telefonický kontakt a elektronická adresa tejto osoby).
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Na komunikáciu a dorozumievanie so záujemcami a uchádzačmi je určený slovenský jazyk. Pracovný čas
verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch od 8:30 do 14:00 hod.,
kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
Ďalšie informácie sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/10/2016
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