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19712 - MST 
Vestník č. 245/2013 - 14.12.2013 

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

Druh postupu: Verejná súťaž Druh zákazky: Tovary 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
1.1)  NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA Ekonomická univerzita v Bratislave 

Vnútroštátne identifikačné číslo: 00399957 
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava - mestská časť Petržalka 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): oddelenie pre verejné obstarávanie 

Kontaktná osoba: Ing. Anna Národová 
Telefón: +421 267295269 
Email: anna.narodova@euba.sk 
Internetová adresa (internetové adresy) 
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 
1.2)  DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom 
1.3)  HLAVNÁ ČINNOSŤ 

Hlavný predmet alebo predmety činnosti: 
Vzdelávanie 

1.4)  ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV 
Verejný obstarávate!' nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov Nie 

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II. 1) OPIS 
II. 1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom 

Dodávka technologického zariadenia 
11.1.2)  Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb 
Tovary 
Kúpa 
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb: Kapušany pri Prešove Kód NUTS SK041 

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

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
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Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 
1.  Dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na analýzu výhrevnosti a 
zloženie plynov vznikajúcich v procese splynovania biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom. 
2.  Dodávka funkčného automatického riadiaceho systému. 

11.1.6)  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38432200-4 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 48000000-8 

11.1.7)  Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (G P A) 
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA) Nie 

II. 1.8) Časti 
Táto zákazka sa delí na časti Áno Počet častí: 2 
Ak áno, ponuky treba predložiť na jednu alebo viac častí 

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

11.2)  MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota 212 968,0000 EUR 

11.3)  TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE 
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky) 
Hodnota: 2 

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH 
Časť: 1 

NÁZOV 
Dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na analýzu výhrevnosti a 
zloženie plynov vznikajúcich v procese splyňovania biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom. 

1)  STRUČNÝ OPIS 
dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na analýzu výhrevnosti a 
zloženie plynov vznikajúcich v procese splyňovania biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom. 
Je to: 
bioplyn s hlavným komponentom CH4,pyrolýzny plyn CnHm, CO, C02, H2, syntetický plyn s 
hlavným komponentom CO,H2. 
Súčasťou zákazky je doprava prístroja na miesto dodania, poistenie počas prepravy na miesto 
dodania, vyloženie a umiestnenie na určenom mieste dodania, montáž a inštalácia prístroja 
vrátane programovacích prác a jeho pripojenie na dátový server centra VVICB. Preukázanie 
funkčnosti dodaného a inštalovaného prístroja jednotlivých jeho prvkov a prístrojov a realizácie 
programovacích prác v rámci technologických procesov využitia biomasy na energetické účely. 

2)  SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38432200-4 

3)  MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Uvedené v súťažných podkladoch. 
Hodnota 83 984,0000 EUR 

Časť: 2 
NÁZOV 
Dodávka funkčného automatického riadiaceho systému 

1) STRUČNÝ OPIS 
dodávka funkčného automatického riadiaceho systému (ďalej len FARS) bioplynovej stanice 
Výskumno vzdelávacieho a informačného centra bioenergie Kapušany (ďalej len WICB), ktorý 
umožní automatizované riadenie procesov bioplynovej stanice (ďalej len BPS) a zabezpečí 
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku BPS, snímanie, prenos a uchovávanie dát z jednotlivých časti 
BPS do dátového servera a ich využitie v rámci aplikovaného výskumu a vzdelávania. Zložky 
systému sú: 
- Automatický riadiaci systém pre riadenie - Programovacie práce. 
Súčasťou dodávky predmetu zákazky sú aj služby spojené s jeho balením pred dopravou aj 
ostanými nákladmi do miesta plnenia, inštalácia na mieste dodania vrátane programovacích prác a 
pripojenia na dátový server centra WICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu v 
slovenskom jazyku a všetky potrebné inštalačné média. 

2)  SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
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Hlavný slovník: 48000000-8 
3)  MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH Uvedené v 

súťažných podkladoch. 
Hodnota 128 984,0000 EUR 

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
111.1) 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 štrukturálnych fondov Európskej únie a finančných 
prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávate!' neposkytuje preddavky ani zálohy. 
Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách po 
podpísaní preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami na základe predloženej faktúry. 

111.2)  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 
spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 

1.1  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; 
1.2  nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; 
1.3  nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 
1.4  nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
1.5  nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
1.6  je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku; 
1.7  nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávate!' preukázať; 
1.8  nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
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, 
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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo 
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. 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, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.9  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; 
1.10  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. 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10: 

1.11  podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 
1.12  podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 
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1.13  podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace; 
1.14  podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; 
1.15  podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar; 
1.16  podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením. 
1.17  Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s 
výkladovým stanoviskom č. 10/2013 Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 23.07.2013. 

1.18  Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a 
zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom 
iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, 
vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú 
predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov. 
1.19  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 záujemcu/uchádzača; 
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. 

1.20  Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávate!' preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený; 
1.21  Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž 
vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená 
pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať 
konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa 
rozhodnutie stane konečným; 
1.22  Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné rozhodnutie 
príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b) právoplatné rozhodnutie 
príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým 
bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) 
iný právoplatný rozsudok súdu; 
1.23  Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola 
uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu; 
1.24  Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní 
preukazuje verejný obstarávate!';

1.25 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač 
podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 
do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu 
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: 
Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. 

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok Uchádzač 
finančné a ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač 
vedený/é účet/y o schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty 
určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú 
fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky. 
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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 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi 
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas 
trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a 
finančného postavenia spoločne. 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 
do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač 
podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom. 
Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný 
obstarávate!' odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu 
zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: 
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je 
potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s 
plnením predmetu zákazky. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť 
v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie 
určeným dokladom, verejný obstarávate!' môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje 
finančné a ekonomické postavenie. 

111.2.3)  Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu: podľa §28 ods. 1 písm a) 
zákona č. 25/2006 Z.z. 
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania 
tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom 
1.  bol verejný obstarávate!' podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2.  bola iná osoba ako verejný obstarávate!' podľa tohto zákona, 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. 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
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 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami 
inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je 
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oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s 
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač 
podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia 
byť v ponuke predložené ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov Verejný obstarávate!' požaduje predložiť: 
- zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených za predchádzajúce tri roky, u odberateľa sa uvedie aj meno, priezvisko, telefónne 
číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov. 
Ekvivalent v inej mene uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa kurzu Národnej banky 
Slovenska platným ku dňu 31. 12. príslušného kalendárneho roka. Odôvodnenie: V súlade s 
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávate!' odôvodňuje 
primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia 
nasledovne: 
Vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky je potrebné preukázať, že uchádzač 
má praktické skúsenosti s dodaním tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky. 

111.2.4)  Informácie o vyhradených 
zákazkách ODDIEL IV: POSTUP IV.l) 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: Podrobnosti sú uvedené v súťažných 
podkladoch. 

IV. 3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV. 3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky 

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

informatívneho dokumentu 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 
Dátum a čas: 28.01.2014 09:00 

IV. 3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o 
účasť Dátum a čas: 28.01.2014 09:00 Lehoty a podmienky 
verejnej súťaže 

IV. 3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov 
viazané Trvanie Do dátumu Dátum: 30.06.2014 

IV. 3.8) Podmienky na otváranie 
ponúk Dátum a čas: 28.01.2014 
10:00 

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

Vyplňte Áno 
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): názov projektu "Nové technológie pre 
energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy", kód projektu: 
ITMS 26220220063. 

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, 82004 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 
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Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 
Slovensko 
Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO 

OZNÁMENIA 
12.12.2013 
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Oddiel I: Verejný obstarávate!’

1.1) Názov, adresy a kontaktné miesta
Ekonomická univerzita v Bratislave 
00399957
Dolnozemská cesta 1
Kontaktné miesto (miesta): oddelenie pre verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Ing. Anna Národová
852 35 Bratislava-mestská časť Petržalka
SLOVENSKO
Telefón: +421 267295269
E-mail: anna.narodova@euba.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

1.2) Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

1.3) Hlavná činnosť
Vzdelávanie

1.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávate!’ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

11.1) Opis
H.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Dodávka technologického zariadenia.
11.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb: Kapušany pri Prešove.
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Kód NUTS SK041

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

11.1.4) Informácie o rámcovej dohode
11.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:
1. dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na 
analýzu výhrevnosti a zloženie plynov vznikajúcich v procese splynovania 
biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom;
2. dodávka funkčného automatického riadiaceho systému.

11.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38432200 , 48000000

11.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

11.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí

11.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

11.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
11.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota bez DPH: 212 968 EUR
11.2.2) Informácie o opciách
11.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

11.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 2 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť 
na analýzu výhrevnosti a zloženie plynov vznikajúcich v procese splyňovania 
biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom

1) Stručný opis
Dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na 
analýzu výhrevnosti a zloženie plynov vznikajúcich v procese splyňovania 
biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom. Je to:
— bioplyn s hlavným komponentom CH4, pyrolýzny plyn CnHm, CO,
C02, H2, syntetický plyn s hlavným komponentom CO, H2.
Súčasťou zákazky je doprava prístroja na miesto dodania, poistenie počas 
prepravy na miesto dodania, vyloženie a umiestnenie na určenom mieste 
dodania, montáž a inštalácia prístroja vrátane programovacích prác a jeho 
pripojenie na dátový server centra W ICB. Preukázanie funkčnosti 
dodaného a inštalovaného prístroja jednotlivých jeho prvkov a prístrojov a 
realizácie programovacích prác v rámci technologických procesov využitia 
biomasy na energetické účely.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38432200

3) Množstvo alebo rozsah
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Uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 83 984 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5) Doplňujúce informácie o častiach

Časť č.: 2 Názov: Dodávka funkčného automatického riadiaceho systému

1) Stručný opis
Dodávka funkčného automatického riadiaceho systému (ďalej len FARS) 
bioplynovej stanice Výskumno vzdelávacieho a informačného centra 
bioenergie Kapušany (ďalej len W ICB), ktorý umožní automatizované 
riadenie procesov bioplynovej stanice (ďalej len BPS) a zabezpečí 
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku BPS, snímanie, prenos a uchovávanie 
dát z jednotlivých časti BPS do dátového servera a ich využitie v rámci 
aplikovaného výskumu a vzdelávania. Zložky systému sú:
— automatický riadiaci systém pre riadenie,
— programovacie práce.
Súčasťou dodávky predmetu zákazky sú aj služby spojené s jeho balením 
pred dopravou aj ostanými nákladmi do miesta plnenia, inštalácia na 
mieste dodania vrátane programovacích prác a pripojenia na dátový server 
centra WICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu v slovenskom 
jazyku a všetky potrebné inštalačné média.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
48000000

3) Množstvo alebo rozsah
Uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 128 984 EUR

4) Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
5) Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III. 1) Podmienky týkajúce sa zákazky
III. 1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
111.1.2) 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 štrukturálnych fondov Európskej 
únie a finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávate!’ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného 
styku v eurách po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými 
stranami na základe predloženej faktúry.

111.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, 
ktorej sa zadá zákazka:

III 1.4) Ďalšie osobitné podmienky
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 spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom 
obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
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uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 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;
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 
podnikaním;
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo 
zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia;
1.6 je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu 
zákazky na ktorú predkladá uchádzač ponuku;
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné 
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávate!’ 
preukázať;
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo 
nie je osobou;
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;
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, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo 
vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní; bola
2a. 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;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k 
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní;
1.9 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;
1.10 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.
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Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 
a 1.8 až 1.10:
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace;
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri 
mesiace;
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej 
poisťovne nie starším ako tri mesiace;
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie 
starším ako tri mesiace;
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar;
1.16 podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením;
1.17 podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní 
údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s 
výkladovým stanoviskom č. 10/2013 Úradu pre verejné obstarávanie zo 
dňa 23.7.2013;
1.18 podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom 
štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov 
oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom 
iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu 
alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného 
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú 
predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov;
1.19 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 
záujemcu/uchádzača.
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.
1.20 ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané 
závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávate!’ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;
1.21 za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť 
na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie 
zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená 
pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných 
povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného 
orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa 
rozhodnutie stane konečným;
1.22 konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa 
rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému 
nie je možné podať žalobu;
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému 
nebola podaná žaloba;
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu 
alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené; 
alebo
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d) iný právoplatný rozsudok súdu;
1.23 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 
spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená 
pokuta podľa osobitného predpisu;
1.24 splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) 
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávate!’;
1.25 uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena 
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
(bod 1.6) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením 
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie 
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené 
kópie.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa 
§ 26 zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:
—  podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 
zákona.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok: Uchádzač finančné a ekonomické postavenie preukáže:
— vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o 
schopnosti plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň 
lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri mesiace, a to ako 
originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že 
výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie 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 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 vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby 
a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, 
uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom
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tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
ekonomického a finančného postavenia spoločne.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením 
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom.
Odôvodnenie:
— v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, 
verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo 
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu 
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť 
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a 
ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a 
ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ môže 
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické 
postavenie.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok:
Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu:
— podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.
Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným 
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 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.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
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
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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 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 
uchádzačovi poskytnuté.
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a 
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy 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.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením 
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo 
odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke predložené ako originály, alebo 
ich úradne osvedčené kópie.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávate!’ požaduje predložiť:
— zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky, u odberateľa 
sa uvedie aj meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby 
odberateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov.
Ekvivalent v inej mene uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa kurzu 
Národnej banky Slovenska platným ku dňu 31.12. príslušného 
kalendárneho roka.
Odôvodnenie:
Vsúlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, 
verejný obstarávate!’ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo 
vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne:
— vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky je 
potrebné preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti s dodaním 
tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách
III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

111.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
111.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby 

Oddiel IV: Postup

IV. 1) Druh postupu
IV. 1.1) Druh postupu

Otvorená

IV. 1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie 
ponuky alebo na účasť
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IV. 1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu 

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: Podrobnosti sú uvedené v 
súťažných podkladoch.

IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

nie
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich 

dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k 
dokumentom: 28.1.2014 - 09:00

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
28.1.2014 - 09:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť 
vybratým uchádzačom

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo 
žiadosti o účasť

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 30.6.2014

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28.1.2014 - 10:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI. 1) Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2) 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): Názov projektu 
„Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky 
efektívne zhodnocovanie biomasy”, kód projektu: ITMS 26220220063.

VI.3) Doplňujúce informácie
VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie 
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Vl.4.2) Podanie odvolania
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VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie 
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
12.12.2013
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