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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
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31753604
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Radoslav Hija
Telefón: +421 254653904
Fax: +421 254654044
Email: tender@process-management.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

I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti: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
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty

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,  
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská
Nová Ves
Kód NUTS:SK010
SK042

II.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) 
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Terénne a laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Bližší opis predmetu
zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38341500-2,  38420000-5,  38430000-8,  42122000-0,  42942000-1,  38433210-4,  38434560-9,
38500000-0,  39711123-7,  38433100-0,  38433000-9,  38432200-4,  38290000-4 
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II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Počet častí:  3
jednu alebo viac častí

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

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  1 290 759,4400 EUR

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  4

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
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 prvkov a
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,
mVredox potenciál, teplota) a iné vybrané ukazovatele.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38341500-2,  38420000-5,  38430000-8,  42122000-0,  42942000-1,  38433210-4,  38434560-9,
38500000-0,  39711123-7 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Terénne a laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Ide celkovo o 66
typov prístrojov určených pre projekt "Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR". Bližší opis
predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Hodnota:  574 562,5000 EUR
 
Časť: 2
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 koncentrácií prvkov a vybraných anorganických a
organických látok v podzemných vodách.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42942000-1,  38433100-0,  38433000-9,  38432200-4,  38434560-9,  38500000-0 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Ide celkovo o 19 typov
prístrojov určených pre projekt "Hydrogeochemická charakteristika kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných
parametrov v podzemných vodách SR". Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Hodnota:  682 946,9400 EUR
 
Časť: 3
NÁZOV
Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krasnohorskej jaskyne

1)    STRUČNÝ OPIS 
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Prístroje pre projekt Life + KrasCave "Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom
krasovom systéme Krasnohorskej jaskyne (Slovenský kras)

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38000000-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38290000-4 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty. Terénne a laboratórne vybavenie pre potreby ŠGÚDŠ. Ide celkovo o 3 typy
prístrojov určených pre projekt " Life + KrasCave "Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v
podzemnom krasovom systéme Krasnohorskej jaskyne (Slovenský kras). Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v
súťažných podkladoch.
Hodnota:  33 250,0000 EUR

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená v nasledovných
výškach pre jednotlivé časti: 
- Pre 1. Časť vo výške 17 000,- eur (slovom: sedemnásť tisíc eur), 
- Pre 2. Časť vo výške 20 000,- eur (slovom dvadsať tisíc eur), 
- Pre 3. Časť sa zábezpeka nepožaduje. 
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

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 z projektov, ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra
na základe zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorených medzi Ministerstvom životného
prostredia SR a ŠGÚDŠ z Operačného programu Životné prostredie, resp. dohody o grante uzatvorenej medzi
Generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie Európskej komisie a ŠGÚDŠ. Verejné obstarávanie sa realizuje za
účelom obstarania prístrojového vybavenia pre projekty. 
Vlastná platba bude uskutočnená na základe predloženej faktúry bezhotovostným prevodom z účtu verejného
obstarávateľa na účet dodávateľa. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom, a to
výhradne prevodným príkazom v eurách po dodaní tovaru na základe predložených faktúr. Splatnosť faktúry je 60 dní
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, bez poskytnutia preddavkov. Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo
príslušnej kúpnej zmluvy. Navýšenie DPH v čase dodanie tovaru bude znášať dodávateľ.

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
1.1. 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. 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. 
1.3. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.07.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 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. 
1.4. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.06.2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 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 30.06.2013
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]. 
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1.5. Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do
30.06.2013 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. 
1.6. 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. 
1.7. 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. 
1.8 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. 
Odôvodnenie: 
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 preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením originálnych alebo úradne osvedčených
dokladov: 
2.1.1. § 27 ods. 1 písm. a) zákona - Vyjadrenia banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a 
schopnosti plniť finančné záväzky za posledné tri roky (predchádzajúce lehote na predkladanie ponúk) predložené v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov. V prípade, že uchádzač má účty
vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ požaduje predloženie bankovej informácie od každej z
nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v
mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. 
Odôvodnenie primeranosti: 
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné,
aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu 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 týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
spoločne. 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiťfinančné 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 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Je uvedené v podmienkach na preukázanie ekonomického alebo finančného postavenia.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo
verejnom obstarávaní: 
3.1.1. § 28 ods.1 písm. a) - zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky (predchádzajúce lehote na
predkladanie ponúk) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru 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
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ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Zoznamom musí uchádzač preukázať, že poskytol zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky so zmluvnou cenou v minimálnych úrovniach nasledovne: 
- Pre časť 1: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 550 000,- EUR bez DPH. 
- Pre časť 2: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 650 000,- EUR bez DPH. 
- Pre časť 3: Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, ktorého finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 30 000,- EUR bez DPH. 
Pod zákazkou rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa rozumie špeciálne prístrojové
vybavenie pre terénne a laboratórne využitie v geológií a pod.. 
Zoznam poskytnutých zákaziek má obsahovať: 
a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa, 
b) názov a stručný opis dodaného tovaru, 
c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, 
d) lehotu dodania poskytnutej zákazky,  
e) potvrdenie plnenia zákazky odberateľom. 
Odôvodnenie použitia podmienky účasti: 
Požadovaný zoznam dodávok tovaru má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti
uchádzača s dodávkami tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. 
3.1.2 § 28 ods.1 písm. l) bod 1, ak ide o tovar, ktorým sú výrobky, ktoré sa majú dodať, uchádzač požadovanú
technickú a odbornú spôsobilosť preukáže: vzorkami, opismi alebo fotografiami. 
Uchádzač predloží opis ponúkaného tovaru, resp. prospektový materiál ponúkaného tovaru. V opise ponúkaného tovaru
uchádzači uvedú obchodné označenie tovaru, technické parametre prípadne ďalšie informácie o ponúkanom tovare.
Opis ponúkaného tovaru musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v súťažných podkladoch. Táto podmienka účasti
sa vzťahuje na všetky časti predmetu zákazky. 
Odôvodnenie použitia podmienky účasti: 
Požadované dokumenty majú preukázať, že uchádzačom ponúkaný tovar predmet zákazky spĺňa technické predpisy a
požiadavky verejného obstarávateľa. 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPOSOBILOSTI: 
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 týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti
spoločne. 
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. 
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 
Je uvedené v podmienkach na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena
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IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v
súťažných podkladoch.

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

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 175-301694
z:  10.09.2013

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:  20.11.2013
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  20.11.2013 11:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
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:  20.11.2013 14:00
Miesto:  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Otváranie ponúk je neverejné a pri
otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH 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.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Lehota na požiadanie o súťažné podklady je totožná s lehotou na predkladanie ponúk, uvedenou v bode IV.3.4 tohoto
oznámenia.

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, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31753604
Mlynská dolina 1 , 817 04 Bratislava
Slovensko

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
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Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
04.10.2013
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