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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306826-2013:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Zemný plyn
2013/S 178-306826

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

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): Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Marta Gandžalová Jančeková
817 04 Bratislava-mestská časť Staré mesto
SLOVENSKO
Telefón:  +421 259375319
E-mail: marta.gandzalova-jancekova@geology.sk
Fax:  +421 254771940
Internetová adresa (internetové adresy): 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.geology.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad

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: Predmet zákazky
II.1) Opis

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka zemného plynu.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra regionálne centrum Spišská Nová Ves, Slovenská, 052 01 Spišská Nová
Ves.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01
Spišská Nová Ves.
Kód NUTS SK0

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) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane
prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam
prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
09123000, 65200000

II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

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

II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Požadujeme pravidelnú dodávku zemného plynu do 3 odberných miest so zmluvným množstvom nad 633 000
kWh v rozsahu a podľa pôsobnosti jednotlivých odberných miest počas platnosti rámcovej dohody v priebehu
rokov 2014-2017 (48 mesiacov).
Celkové predpokladané množstvo (predpokladaná spotreba) zemného plynu za kalendárny rok 2014 je 2 803
000 kWh.
Celkové predpokladané množstvo (predpokladaná spotreba) za kalendárny rok 2014 pre odberné miesta je
obdobné pre nasledujúce roky 2015 až 2017.
Požadujeme aj možnosť pripojenia nových, prípadne rušenie nepotrebných odberných miest podľa potreby
verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 640 000 EUR

II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Začatie 1.1.2014. Dokončenie 31.12.2017

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

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:



Ú. v. EÚ/S S178
13/09/2013
306826-2013-SK

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

3/11

13/09/2013 S178
http://ted.europa.eu/TED

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

3/11

Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s § 36 zákona zábezpeku vo výške 15 000 EUR. Spôsob zloženia
zábezpeky a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia je podrobne popísaný v súťažných podkladoch k tejto
zákazke.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z verejných prostriedkov.
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného zmluvným partnerom za čiastkové plnenie.
Verejný obstarávateľ umožní zálohovú fakturáciu (preddavok) na mesačnú dodávku predmetu zákazky
(zemného plynu) do všetkých troch OM spoločne vo výške 80 % predpokladanej ceny mesačnej dodávky
plynu vrátane DPH v zmysle rámcovej dohody a samostatne uzatvorenej zmluvy o dodávke plynu pre tieto
OM s mesačným zúčtovaním, bližšie podmienky sú definované v súťažných podkladoch v Časti B.3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky. Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní od jeho preukázateľného
doručenia verejnému obstarávateľovi. Posledná faktúra spoločne za všetky tri OM musí byť doručená
verejnému obstarávateľovi do 15 dní po ukončení zmluvného obdobia. Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo
príslušnej rámcovej dohody.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom rámcovej
dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby
ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: áno
Opis osobitných podmienok: Uchádzač predloží dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na
predmet zákazky.
1. Platné povolenie (registráciu) na podnikanie v energetike – dodávka zemného plynu v súlade s § 6 ods.
2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadení vlády
a súvisiacej legislatívy o splnení podmienok a registrácii pre dodávky plynu a súvisiacich služieb vydané
autorizovanou osobou. Verejný obstarávateľ akceptuje aj povolenie na podnikanie v energetike dodávka
zemného plynu podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného dokumentu vydaného národnými autoritami
členských krajín EÚ.
2. Rámcovú zmluvu uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej siete o distribúcii a prístupe do distribučnej
siete. V prípade, že uchádzač nedisponuje so zmluvou, predloží potvrdenie prevádzkovateľa distribučnej siete.
Čestné prehlásenie o tom, že uzavrie zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej siete (PDS) plynu v Slovenskej
republike, na základe ktorej zabezpečí distribučné služby plynu do jednotlivých odberných miest verejného
obstarávateľa.
Uvedené doklady uchádzač predloží ako originály alebo úradne overené kópie.

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods.
2, ods. 4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2 Doklady musia byť predložené ako originály, alebo overené fotokópie.
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1.3 Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok 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.
1.4 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od
1.7.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad
pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu)
nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti,
že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom
podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.5 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom
do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému
úrad vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese
verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto
prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti
uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procese verejného obstarávania, že spĺňa
aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak
ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname
podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke
predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní].
1.6 Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.6.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods.
1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm.
g), príp. písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto
dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov:
a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom
webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní;
b) predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm.
h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto
zákona priamo verejnému obstarávateľovi.
1.7 V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.8 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.9 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ.
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Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
— podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26
zákona o verejnom obstarávaní a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o
verejnom obstarávaní zverejnenom na internetovej stránke úradu.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 2.1 Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 27 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich
splnenie podmienok účasti alebo podľa § 32 ods. 11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako
originály, alebo overené fotokópie.
2.1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky
alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej lenbanka), v ktorej má záujemca vedený účet,
o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca nie je
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je
predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/ý ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
2.1.2 K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om záujemca zároveň predloží čestné
vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých
banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.
Odôvodnenie požiadavky:
— verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 z dôvodu, aby záujemca
preukázal schopnosť si riadne plniť finančné záväzky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za
primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
— v tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj. Predmetná podmienka
vyplýva zo zákona, pričom mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť
a plnenie si záväzkov voči banke v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky
z titulu ekonomickej nestability a pod. uchádzačom. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť
spôsobilého a ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.
2.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 27 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich
splnenie podmienok účasti alebo podľa § 32 ods. 11 čestným vyhlásením.
2.2.1 Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v predmete zákazky za posledné 3
hospodárske roky, t.j. za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len za posledné 3 hospodárske roky) potvrdené/podpísané štatutárnym
orgánom záujemcu.
Odôvodnenie požiadavky:
— verejný obstarávateľ posudzuje na základe predmetných dokladov ekonomické a finančné postavenie a
stabilitu záujemcu vo väzbe na schopnosť úspešne splniť zákazku v stanovených ekonomických podmienkach.
Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
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Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 zákona vo verejnom obstarávaní
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
— verejný obstarávateľ tieto podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
zadefinoval vo vzťahu k predmetu a hodnote zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými záujemcami. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si
skutočnosti, či záujemcovia disponujú nie len odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú
oprávnení a schopní ho plniť, ale či vedia preukázať aj ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo plniť
požadovaný predmet zákazky. Všetky podmienky ekonomického a finančného postavenia sledujú cieľ nájsť
schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne. Podmienky sú požadované v súlade
s ustanovením a odporúčaním §27 zákona o verejnom obstarávaní a sú primerané v porovnaní s rozsahom
predmetu zákazky, predpokladanou hodnotu zákazky, lehotou splatnosti faktúr a dĺžkou trvania tejto zákazky.
Všeobecné informácie, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok 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.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia v súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
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 len sám, alebo prostredníctvom tej
osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je
dotknutá.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač
predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej
mene a v mene euro. Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31.12. za príslušný
rok.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 27 ods. 1 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky, t.j. za roky 2010, 2011 a 2012, resp. za roky, ktoré sú dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (ďalej len za posledné 3 hospodárske roky), kde
verejný obstarávateľ požaduje preukázať obrat vo výške/sumárne 480 000 EUR.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
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3.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich
splnenie podmienok účasti alebo podľa § 32 ods. 11 čestným vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako
originály, alebo overené fotokópie.
3.1.1 Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako
je predmet zákazky, t.j. dodávka zemného plynu pre korporátnych odberateľov (nie domácnosti) za
predchádzajúce tri roky, t.j. za roky 2010, 2011 a 2012 doplnený potvrdeniami o plnení zmluvy s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo 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.
Zoznam poskytnutých zákaziek má obsahovať:
— obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania odberateľa,
— meno, priezvisko, tituly aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť verejný
obstarávateľ overiť uchádzačove informácie,
— predmet dodávky (zmluvná hodnota kWh za dodávku zemného plynu),
— celkovú zmluvnú cenu bez DPH v EUR,
— lehotu dodania (obdobie, počas ktorého bola dodávka realizovaná),
Potvrdenie o uspokojivom zrealizovaní dodávok (potvrdený dôkaz o plnení) musí byť podpísané osobou
oprávnenou konať v mene odberateľa.
Uchádzač predloží zoznam zmlúv podpísaný oprávnenou osobou, štatutárom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo údaje uvedené záujemcom overiť a v prípade zistenia nepravdivých
alebo skreslených informácií bude postupovať v súlade s § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade, že záujemca využije/použije ustanovenie § 28 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní,
zároveň uvedie dôvod, pre ktorý dôkaz o plnení nepotvrdil odberateľ.
V prípade, ak sa záujemca preukáže s referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ, alebo ako člen skupiny
dodávateľov v referenčnom liste uvedie akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával a hodnotu týchto činností v
EUR bez DPH.
Odôvodnenie požiadavky:
— účelom požiadavky na predloženie zoznamu dodaného predmetu zákazky (dodaného tovaru a poskytnutých
súvisiacich služieb) v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a
odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či
je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
— verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi
kvalifikovanými poskytovateľmi/dodávateľmi. Podmienka účasti je primeraná predmetu zákazky a jej potreba
vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či mal uchádzač zmluvné plnenia v dostatočnom objeme a je
oprávnený a schopný ho plniť/dodať.
3.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 28 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov, preukazujúcich
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splnenie podmienok účasti alebo podľa § 32 ods. 11 čestným vyhlásením. Doklady musia byť predložené ako
originály, alebo overené fotokópie"
3.2.1 uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia spolu s uvedením identifikačných údajov
subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo
sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.
Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných služieb uchádzač rozpíše v členení:
— druh služby, subdodávateľ,
— hodnota služieb vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní
vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní:
— povinnosť požiadavky na preukázanie splnenia predmetnej podmienky vyplýva priamo zo zákona.
Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej sposobilosti.
V zmysle § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm.
a) zákona o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch
rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom
o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna
2013. Na tieto účely úrad zverejní vo vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií podľa §
9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok 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.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia v súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
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
preukázal technickú spôsobilosť 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.
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač
predloží v mene euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej
mene a v mene euro. Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31.12. za príslušný
rok.
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V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky
referencie za obdobie uvedené v podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
— záujemca zoznamom zmlúv o dodaných tovaroch a poskytnutých službách preukáže, že v období
predchádzajúcich 3 rokov (2010, 2011 a 2012) úspešne realizoval zákazky rovnakého, alebo podobného
charakteru, v akom sa požaduje plnenie predmetu zákazky. Požadovaná minimálna sumárna hodnota zákaziek
je 480 000 EUR bez DPH.
V zozname zmlúv dodávok zemného plynu za roky 2010, 2011, 2012, budú minimálne 3 odberatelia, ktorým
dodával zemný plyn v objeme nad 1 000 000 kWh ročne.

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
Otvorená

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

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: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných
podkladoch k tejto zákazke.

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
10/2013

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: 29.10.2013 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.10.2013 - 10:00

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
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slovenčina.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.3.2014

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 29.10.2013 - 13:00
Miesto:
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné a pri otváraní časti ponúk označenej ako Ostatné
komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.3) Doplňujúce informácie
V prípade potreby objasniť informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienky
účasti vo verejnom obstarávaní alebo informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej
dokumentácie (ďalej len Vysvetlenie), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 38
zákona o verejnom obstarávaní a podľa bodu 7 týchto súťažných podkladov, u kontaktnej osoby na adrese
uvedenej v bode 1 tejto časti súťažných podkladov.
Za včas doručenú požiadavku záujemcu o Vysvetlenie sa považuje požiadavka o Vysvetlenie doručená
verejnému obstarávateľovi v písomnej forme na adrese podľa bodu 8.1 tejto časti týchto súťažných podkladov
najneskôr do 15.10.2013 do 14.00.
Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie
verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk určenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len
oznámenie), za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej verejným obstarávateľom a následne
verejný obstarávateľ zverejní predmetné vysvetlenie v profile (www.geology.sk).
Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk určenej v
oznámení a následne verejný obstarávateľ zverejní predmetné doplnenie v profile (www.geology.sk).
Súťažné podklady a vysvetlenia, doplnenia verejný obstarávateľ zverejní v profile (www.geology.sk).
Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v
slovenskom jazyku). 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 (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka). V prípade zistenia rozdielov v
obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
Pevný pracovný čas verejného obstarávateľa na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v
čase od 9.00 do 15.00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné sa uskutoční dňa 29.10.2013 o 13:00 hod.

www.geology.sk
www.geology.sk
www.geology.sk
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Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako „Ostatné” a časti ponuky, označenej ako „Kritériá”
verejný obstarávateľ zverejní v profile (www.geology.sk) informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej
časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.
Otváranie časti ponúk označenej ako Ostatné je neverejné a pri otváraní časti ponúk označenej ako Ostatné
komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk označených ako Kritériá sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa §
41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Miesto otvárania ponúk:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
zasadačka
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá” vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním
oznámenia a otváraním ponúk, označených ako Kritéria, musí byť aspoň päť pracovných dní.
Otváranie časti ponúk, označených ako Kritéria je v zmysle § 43 ods. 3 neverejné. Na otváraní ponúk nebude
umožnená účasť uchádzačov v súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

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

VI.4.2) Podanie odvolania

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:
11.9.2013
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