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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181008-2015:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Turbíny a motory
2015/S 099-181008
Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia
Tovary
Smernica 2004/17/ES
Toto oznámenie je výzvou na súťaž: áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie
Oddiel I: Obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
eustream, a.s.
35910712
Votrubova 11/A
Kontaktné miesto (miesta): eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ján Horváth
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 262507179
E-mail: jan.horvath@eustream.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa: http://www.eustream.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eustream.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre 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)

Hlavná činnosť
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla

I.3)

Zadanie zákazky v mene iných obstarávateľov
Obstarávateľ nakupuje v mene iných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Názov pridelený zákazke obstarávateľom:
Kompresorové jednotky s elektrickým pohonom pre projekt Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko.
II.2)

Druh zákazky
Tovary

II.3)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky 2 ks nových identických kompresorových jednotiek s menovitým
jednotkovým výkonom 6–8 MW, poháňaných elektromotormi s príslušenstvom, ktoré budú riadené frekvenčnými
meničmi (ďalej aj „ES“). Podrobná špecifikácia bude uvedená v súťažných podkladoch.

II.4)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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42110000 - CB10 - KA06 - ME02, 51100000
II.5)

Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum na
Začatie: 1.6.2016
Dokončenie: 31.10.2019

II.6)

Predpokladané náklady a hlavné podmienky financovania

II.6.1)

Prvotné predpokladané náklady
Predpokladaná hodnota bez DPH: 13 200 000 EUR

II.6.2)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Podmienky financovania a spôsoby platieb budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.7)

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

II.8)

Doplňujúce informácie:

Oddiel IV: Postup a administratívne informácie
IV.1)
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
15-0058-RKSZ
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): Obstarávateľ má v úmysle požiadať o prefinancovanie
tejto zákazky v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11.12.2013 o zriadení
Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č.
680/2007 a (ES) č. 67/2010.
VI.2)

Doplňujúce informácie:

VI.3)

Predpokladaná celková hodnota zákazky (zákaziek) na dodávky tovarov alebo služby
Hodnota: 13 200 000 EUR
Bez DPH

VI.4)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.5.2015

Dodatok
Pravidelné informatívne oznámenie, ktoré je výzvou na súťaž alebo umožňuje skrátenie lehôt na predkladanie ponúk
Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Opis
II.1.1)

Názov pridelený zákazke obstarávateľom:
Kompresorové jednotky s elektrickým pohonom pre projekt Prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko.

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto poskytovania služieb: Eustream, a.s., KS01 Veľké Kapušany, 079 48 Veľké Kapušany, Slovenská
republika.
Kód NUTS SK0
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II.1.3)

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

II.1.4)

Informácie o rámcovej dohode

II.1.5)

Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1)

Celkové množstvo alebo rozsah:
Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky 2 ks nových identických kompresorových jednotiek na
prepravu zemného plynu s menovitým jednotkovým výkonom v rozsahu 6–8 MW, poháňaných elektrickými
asynchrónnymi motormi s kotvou nakrátko, s príslušenstvom, ktoré budú riadené frekvenčnými meničmi.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 13 200 000 EUR

II.2.2)

Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis týchto opcií: Plánovaná údržba kompresorových jednotiek s elektrickým pohonom s dobou viazanosti
opcie najmenej 5 rokov od podpisu zmluvy na predmet zákazky. Opcia bude podrobne špecifikovaná v
súťažných podkladoch.
Predbežný harmonogram uplatňovania týchto opcií v mesiacoch: 60 (od zadania zákazky)

II.2.3)

Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
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Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka za platnosť ponuky sa nevyžaduje.
Informácie o požadovaných zárukách a zábezpekách za plnenie zmluvy na predmet zákazky budú uvedené v
súťažných podkladoch.

III.1.2)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Obstarávateľ nevyžaduje, aby skupina hospodárskych subjektov, ktorá sa zúčastní súťaže, vytvorila akúkoľvek
právnu formu v prípade, ak jej bude zákazka zadaná. V takomto prípade sa však vyžaduje, aby sa všetci
členovia skupiny hospodárskych subjektov zaviazali na plnenie zmluvy na predmet zákazky spoločne a
nerozdielne. V opačnom prípade si obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ponuku.

III.1.3)

Ďalšie osobitné podmienky:
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Inštalácie a uvedenie ES do prevádzky sa musí vykonať podľa miestnych právnych
predpisov platných v Slovenskej republike.

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: (I.) Každý záujemca musí
splniť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní). Preto sa požaduje predloženie nasledovných dokladov:
— výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci, že záujemca, 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,
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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,
— výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, preukazujúci, že záujemca, ani jeho štatutárny orgán,
ani člen štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním,
— potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace, že na záujemcu nebol vyhlásený konkurz, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku,
— Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že záujemca nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako 3 mesiace, že záujemca nemá evidované
daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
— doklad, že záujemca je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá žiadosť o účasť,
— Nebolo záujemcovi v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností,
ktoré dokáže obstarávateľ preukázať,
— čestné vyhlásenie, že záujemca 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,
— čestné vyhlásenie, že záujemca nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona o verejnom
obstarávaní, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
— čestné vyhlásenie, že záujemca 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.
Zapísanie záujemcu v zozname podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní ho oprávňuje
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa bodov vyššie, potvrdením
Úradu pre verejné obstarávanie.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených
v tomto bode súťažných podmienok alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
23/05/2015
S99
http://ted.europa.eu/TED

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Predbežné
oznámenia s výzvou na súťaž - Rokovacie konanie
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

4/9

Ú. v. EÚ/S S99
23/05/2015
181008-2015-SK

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Predbežné
oznámenia s výzvou na súťaž - Rokovacie konanie

5/9

Ak má 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 alebo záujemcu.
Za závažné porušenie odborných povinností sa na účely zákona o verejnom obstarávaní 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
odseku 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
(II.) Každý záujemca musí splniť aj podmienky účasti podľa § 26a ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní. Preto sa požaduje predloženie nasledovných dokladov:
— vyžaduje sa, aby uchádzač dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona preukázal, že nie je osobou podľa §
26a ods. 1 a 2 zákona. Dokladmi podľa § 26a ods. 3 zákona na preukázanie majetkovej účasti sú výpis z
obchodného registra alebo výpis z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznam akcionárov vedených akciovou
spoločnosťou, doklad vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobné doklady vydané inými
orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršie ako 3 mesiace.
— vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií týchto dokumentov/dokladov.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina hospodárskych subjektov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a preukázania majetkovej
účasti za každého člena takejto skupiny osobitne.
III.2.2)

Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré záujemca preukazuje
predložením nasledovných dokumentov:
(1) prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky s dlhodobým ratingom nie horším ako Baa2 podľa Moodys
Investors Service Ltd UK alebo BBB podľa Fitch Ratings, UK alebo alebo BBB podľa McGraw-Hill International
(U.K) Limited Standard & Poors alebo s ekvivalentným ratingom podľa inej ratingovej agentúry spĺňajúcej
kritéria pre uznávanie ratingových agentúr podľa Pravidiel uznávania ratingových agentúr (Guidelines on the
recognition of External Credit Assessment Institutions) vydaných Výborom európskych bankových dohľadov
(Committee of European Banking Supervisors – CEBS) dňa 20.1.2006, o tom, že poskytne záujemcovi finančné
prostriedky pre účely plnenia zmluvy na predmet zákazky záujemcom po celú dobu jej trvania, v celkovom
objeme rovnajúcom sa najmenej celkovej zmluvnej cene za predmet zákazky. Požaduje sa, aby záujemca spolu
s prísľubom banky predložil aj nasledovné dokumenty: dôkaz o dlhodobom ratingu banky podľa konkrétnej
ratingovej agentúry, a ak nejde o niektorú z vyššie uvedených ratingový agentúr, tak aj dôkaz o tom, že daná
ratingová agentúra spĺňa kritériá podľa Pravidiel uznávania ratingových agentúr vydaných CEBS. Požaduje sa
predložiť originály požadovaných dokumentov alebo ich úradne overené kópie;
(2) Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 ukončené hospodárske roky v závislosti od vzniku
prevádzkovania činnosti. Požaduje sa, aby prílohou prehľadu o celkovom obrate za posledné 3 roky boli
kópie účtovných závierok v rozsahu súvahy a výkazu ziskov a strát za uvedené roky, potvrdené miestne
príslušným správcom dane, audítorom alebo podpisom zodpovednej osoby záujemcu, alebo ekvivalentné
doklady používané v krajine sídla záujemcu. V prípade, že záujemca nebude mať za rok 2014 ukončenú ročnú
uzávierku, predloží prehľad o celkovom obrate za ukončený hospodársky rok 2014 vo forme vyhlásenia o
výške dosiahnutého skutočného, resp. očakávaného obratu, podpísaný oprávneným zástupcom záujemcu a
uvedie dôvody, prečo nemá ukončenú ročnú závierku za rok 2014. Požadovaný obrat musí byt záujemcom
detailne rozpísaný v štruktúre podľa jednotlivých rokov a príslušných položiek účtovnej závierky, uvedené
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hodnoty musia korešpondovať s hodnotami uvedenými vo výkazoch ziskov a strát. K vykázaným hodnotám
musia byť uvedené odkazy na príslušné čísla položiek, resp. riadkov výkazov ziskov a strát. Prehľad o celkovom
obrate sa požaduje predložiť na samostatnom liste, v závere zosumarizovaný a podpísaný oprávnenou
osobou záujemcu. Zdôvodnenie použitia a primeranosti tejto podmienky účasti: Požadovaný spôsob a rozsah
preukazovania finančného a ekonomického postavenia zodpovedá finančnému objemu predmetu zákazky
a súčasne zabezpečuje, že záujemca bude mať k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na plnenie
zmluvy na predmet zákazky. Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca 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 záujemca 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 a § 26 ods. 1a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi
poskytnuté. Ak záujemca 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, záujemca
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. Ak záujemca nedokáže z
objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, 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: Podmienky týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré záujemca preukazuje
predložením nasledovných dokumentov: Zoznam dodávok:
(a) kompresorových jednotiek pozostávajúcich z odstredivého kompresora na stláčanie zemného plynu, alebo
iného horľavého alebo výbušného plynného média, s jednotkovým menovitým výkonom v rozpätí 1 ÷ 15 MW, a
elektrického pohonu na báze asynchrónneho elektrického motora v nevýbušnom vyhotovení najmenej do zóny
2 podľa STN EN 60079-7 (alebo v ekvivalentnom vyhotovení podľa inej normy alebo špecifikácie, pričom túto
ekvivalentnosť preukazuje záujemca), regulovaného vysokonapäťovým frekvenčným meničom, alebo
(b) (i) kompresorových jednotiek pozostávajúcich z odstredivého kompresora na stláčanie zemného plynu,
alebo iného horľavého alebo výbušného plynného média, s jednotkovým výkonom v rozpätí 1–15 MW, a
iného pohonu, ako elektrického podľa písmena (a) tejto podmienky účasti, a (ii) elektrických pohonov na
báze asynchrónneho elektrického motora s jednotkovým menovitým elektrickým výkonom v rozpätí 1–
15 MW, v nevýbušnom vyhotovení najmenej do zóny 2 podľa STN EN 60079-7 (alebo v ekvivalentnom
vyhotovení podľa inej normy alebo špecifikácie, pričom túto ekvivalentnosť preukazuje záujemca), regulovaného
vysokonapäťovým frekvenčným meničom, realizovaných záujemcom za predchádzajúce 3 roky (ďalej aj
referencie).
Ku každej referencii v zozname musia byť uvedené najmenej nasledovné informácie: predmet dodávky;
stručný opis predmetu dodávky a jeho špecifikácia, z ktorých musia byť jasné parametre dodaného tovaru a
rozsah dodávky tak, aby bolo možné posúdiť či referencia spĺňa požiadavky uvedené v tejto podmienke účasti;
obchodný názov a sídlo/adresa odberateľa; meno, funkcia a kontakt (adresa, telefón a e-mail) na zodpovednú
osobu odberateľa; termín dodania tovaru alebo termín uvedenia tovaru do prevádzky. Každá referencia v
zozname musí byť doložená písomným potvrdením odberateľa o jej dodaní s vyjadrením o termíne a kvalite
dodávky, pričom obstarávateľ akceptuje aj neoverenú kópiu takéhoto potvrdenia. V prípade, ak odberateľom bol
obstarávateľ alebo verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia v zmysle
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§ 9a tohto zákona s prihliadnutím na ustanovenie § 155m uvedeného zákona. Pre splnenie tejto podmienky
účasti sa požaduje preukázať dodanie spolu najmenej troch (3) kompresorových jednotiek podľa písm. (a) tejto
podmienky účasti alebo súčasne najmenej troch (3) kompresorových jednotiek podľa písm. (b)(i) a najmenej
troch (3) elektrických pohonov podľa písm. (b) (ii) tejto podmienky účasti doložených kladným vyjadrením
odberateľa o kvalite a termíne dodávky, spĺňajúcich požiadavky obstarávateľa uvedené v tejto podmienke
účasti. Zdôvodnenie použitia a primeranosti tejto podmienky účasti: Požadovaný rozsah referencií zodpovedá
rozsahu predmetu zákazky a zároveň zabezpečuje, že záujemca je technicky spôsobilý dodať predmet zákazky
v požadovanom rozsahu a kvalite. Záujemca 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 záujemca 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 záujemca 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 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Ak záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy na predmet zákazky dôjde k plneniu,
ktorého sa toto preukázanie týka, záujemca 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.
III.2.4)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.3)

Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1)

Informácie o konkrétnej profesii

III.3.2)

Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)

Druh postupu
Rokovacie konanie

IV.2)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na
potvrdenie záujmu alebo vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní

IV.2.2)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.3)

Administratívne informácie

IV.3.1)

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

IV.3.2)

Lehota na potvrdenie záujmu:
19.6.2015 - 00:00

IV.3.3)

Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie:

IV.3.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.
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Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Doplňujúce informácie:
Dodávatelia musia informovať obstarávateľa o svojom záujme o zákazku (zákazky). Príslušná zákazka
(zákazky) sa zadá bez následného uverejnenia výzvy na súťaž Záujemcovia musia prejaviť svoj záujem o túto
zákazku písomne na kontaktnom mieste uvedenom v oddieli I.1) tohto oznámenia do uplynutia lehoty uvedenej
v oddieli IV.3.2) tohto oznámenia. Po uplynutí uvedenej lehoty už nebude možné prihlásiť sa do súťaže.
Obstarávateľ po uplynutí lehoty uvedenej v oddieli IV.3.2) tohto oznámenia zašle všetkým záujemcom, ktorí
prejavia svoj záujem o účasť v tejto súťaži, výzvu na opätovné potvrdenie záujmu o účasť spolu s informáciou
o predmete zákazky, ktorá bude obsahovať predbežnú špecifikáciu predmetu zákazky, podmienky účasti v tejto
súťaži a ďalšie informácie potrebné pre preukazovanie splnenia podmienok účasti a predloženie dokladov na
preukázanie ich splnenia.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (t. j. slovenského) jazyka,
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci bude úradný
preklad v štátnom jazyku.
Súťaže sa môže zúčastniť aj skupina hospodárskych subjektov (ďalej len skupina dodávateľov). V takomto
prípade obstarávateľ nevyžaduje, aby skupina dodávateľov mala akúkoľvek právnu formu. Všetci členovia
skupiny dodávateľov sa na plnenie zmluvy budú musieť zaviazať spoločne a nerozdielne. Požaduje sa aby
skupina dodávateľov nominovala jedného zástupcu, ktorý bude písomne poverený ostatnými dodávateľmi
v rámci tejto skupiny na jej zastupovanie v súťaži a bude kontaktnou osobou pre obstarávateľa. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého jej člena
osobitne a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje
člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Splnenie podmienok účasti môže záujemca preukázať čestným vyhlásením, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti v takom prípade predloží obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným obstarávateľom.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky bude vyššia,
ako schválené finančné prostriedky obstarávateľa uvedené v oddieli II.2.1) tohto oznámenia.
Toto oznámenie bude zverejnené aj na internetovej stránke obstrávateľa http://www.eustream.sk/
sk_nasa-spolocnost/sk_obstaravanie/sk_verejne-obstaravanie v slovenskom jazyku a na stránke http://
www.eustream.sk/en_company-eustream/en_procurement v anglickom jazyku.

VI.3)

Odvolacie konanie

VI.3.1)

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
Orgán zodpovedný za mediáciu
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eustream, a.s.
35910712
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
E-mail: jan.horvath@eustream.sk
Telefón: +421 262507179
Internetová adresa: http://www.eustream.sk
VI.3.2)

Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Presné informácie o termínoch na podanie odvolania
budú poskytnuté na adrese uvedenej v oddieli VI.3.3) tohto oznámenia.

VI.3.3)

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
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