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Slovensko-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
2013/S 175-301694

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
31753604
Mlynská dolina 1
Kontaktné miesto (miesta): Process Management, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Radoslav Hija
817 04 Bratislava-mestská časť Staré mesto
SLOVENSKO
Telefón:  +421 254653904
E-mail: tender@process-management.sk
Fax:  +421 254654044
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3) Hlavná činnosť
Životné prostredie

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)
II.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty

II.2) Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
— Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,
— Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01
Spišská Nová Ves.
Kód NUTS SK010,SK042

II.3) Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4) Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Terénne a laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Bližší opis
predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 290 759,44 EUR

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301694-2013:TEXT:SK:HTML
mailto:tender@process-management.sk
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Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno

II.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38000000, 38341500, 38420000, 38430000, 42122000, 42942000, 38433210, 38434560, 38500000, 39711123,
38433100, 38433000, 38432200, 38290000

II.6) Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania

II.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.8) Doplňujúce informácie:

Informácie o častiach
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Názov: Monitorovanie environmentálnych záťaži na vybraných lokalitách SR
1) Stručný opis:

Prístroje pre projekt „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR”. Laboratórne
a terénne prístrojové vybavenie sa obstaráva v rámci plánovaných aktivít projektu: Monitorovanie
environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. Laboratórne vybavenie bude využívané
pri stanovovaní koncentrácií vybraných anorganických a organických látok v rôznych geologických materiáloch,
vzorkách vôd, pôd, pôdneho vzduchu a sedimentov; špeciálne inžiniersko-geologické merania; stanovenia v
izotopovom laboratóriu. Terénne vybavenie bude zabezpečovať predovšetkým terénne merania, odbery vzoriek
a mobilné stanovenie rôznych parametrov in situ (pH, redox potenciál, teplota) a iné vybrané ukazovatele.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38000000, 38341500, 38420000, 38430000, 42122000, 42942000, 38433210, 38434560, 38500000,
39711123

3) Množstvo alebo rozsah:
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Terénne a laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Bližší opis
predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 574 562,50 EUR

5) Doplňujúce informácie o častiach:

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Názov: Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných
vodách SR
1) Stručný opis:

Prístroje pre projekt „Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných
parametrov v podzemných vodách SR”. Laboratórne prístrojové vybavenie sa obstaráva v rámci plánovaných
aktivít projektu: „Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov
v podzemných vodách SR”. Laboratórne vybavenie bude využívané pri stanovovaní vybraných anorganických a
organických látok v podzemných vodách.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38000000, 42942000, 38433100, 38433000, 38432200, 38434560, 38500000

3) Množstvo alebo rozsah:
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Bližší opis predmetu
zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 682 946,94 EUR
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5) Doplňujúce informácie o častiach:

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Názov: Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krasnohorskej
jaskyne
1) Stručný opis:

Prístroje pre projekt Life + KrasCave „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom
krasovom systéme Krasnohorskej jaskyne (Slovenský kras)”.

2) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38000000, 38290000

3) Množstvo alebo rozsah:
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Terénne a laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Bližší opis
predmetu zákazky bude uvedený v súťažných podkladoch.
Predpokladané náklady bez DPH: 33 250 EUR

5) Doplňujúce informácie o častiach:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Informácie o vyhradených zákazkách

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): Časť: 1 – Monitorovanie environmentálnych záťaží
na vybraných lokalitách SR, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo,
Operačný cieľ: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania, Kód výzvy: OPŽP-
PO4-11-2;
Časť: 2 – Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov
v podzemných vodách SR, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 1: Integrovaná ochrana a
racionálne využívanie vôd, Kód výzvy: OPŽP-PO1-12-1;
Časť: 3 – Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systému
Krásnohorskej jaskyne (Slovenský Kras) LIFE+ 11ENV/SK/1023., projekt LIFE+ LIFE11/ENV/SK/1023
KRASCAVE.

VI.2) Doplňujúce informácie:

VI.3) Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk
Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk
Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4) Dátum odoslania tohto oznámenia:
6.9.2013


