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

 
Druh postupu: Užšia súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 7

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):  Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba: Radoslav Drobný
Mobil: +421 917558404
Telefón: +421 917558404
Fax: +421 254771648
Email: drobny@visions.cc
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.geology.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  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
Druh verejného obstarávateľa
Štátna agentúra/úrad

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
Skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie
digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  7
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Bratislava
Kód NUTS:SK010

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) 
Predmetom zákazky je skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho
dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky
prostredníctvom dobudovania informačného systému (digitálneho archívu) a infraštruktúry pre prevádzkovanie
informačného systému.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 72230000-6 
Doplňujúce predmety
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Hlavný slovník: 72210000-0,  72240000-9,  72220000-3,  48000000-8,  30210000-4,  30230000-0 
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:  2
všetky časti

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

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Predmetom zákazky je skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho
dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky
prostredníctvom dobudovania informačného systému (digitálneho archívu) a infraštruktúry pre prevádzkovanie
informačného systému. 
Časť I: Dobudovanie informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a
sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky - analyza, návrh,
vyvoj a nasadenie úprav informačného systému digitálneho archívu, workflow informačného systému, sprístupnenie
digitalizovanych objektov na internete a na Centrálnom dátovom archíve. 
Časť II: Dodávka infraštruktúry pre prevádzkovanie informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a
intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej
republiky.
Hodnota:  2 048 000,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  6

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Skvalitnenie a dobudovanie informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a
sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Skvalitnenie a dobudovanie informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a 
sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky - analyza, návrh,
vyvoj a nasadenie úprav informačného systému digitálneho archívu, workflow informačného systému, 
sprístupnenie digitalizovanych objektov na internete a na Centrálnom dátovom archíve.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 72230000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72210000-0,  72240000-9,  72220000-3 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Skvalitnenie a dobudovanie informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a 
sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky - analyza, návrh,
vyvoj a nasadenie úprav informačného systému digitálneho archívu, workflow informačného systému, 
sprístupnenie digitalizovanych objektov na internete a na Centrálnom dátovom archíve.
Hodnota:  1 499 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  6
 
Časť: 2
NÁZOV
Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a
sprístupňovanie digitálneho obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry pre prevádzkovanie 
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informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho
obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v nasl. rozsahu: automatizovaná pásková 
knižnica 1 ks, pásková mechanika 4 ks, obslužny softvér k páskovej knižnici 1 ks, obslužny softvér pre server 
a páskovú knižnicu 1 ks, sieťovy prepínač 1 ks, diskové polia a servery 5 ks, rack 1 ks, cartrige do páskovej 
knižnice 16 ks, softvér pre manažment serverov a diskovych polí 12 ks, scanner 3 ks, obslužné zariadenia k 
digitalizačnej linke 1 ks, počítač 15 ks, monitor k počítaču 27 ks, kancelársky softvér 15 ks, dátové pole 1 ks, 
notebook 6 ks, externy pevny disk 6 ks, WiFi router 5 ks, switch 4 ks, záložny zdroj 15 ks, prepäťová ochrana 15 
ks, multifunkčné zariadenie 3 ks, rezačka 1 ks, zošívačka 2 ks, mobilny projektor 1 ks, plátno k projektoru 1 ks, 
softvér pre tvorbu publikácií 1 ks, archivačny softvér 20 ks, softvér pre správu digitálnych snímkov 20 ks.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 72230000-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48000000-8,  30210000-4,  30230000-0 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry pre prevádzkovanie 
informačného systému digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva a sprístupňovanie digitálneho
obsahu Geofondu a Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky v nasl. rozsahu: automatizovaná pásková 
knižnica 1 ks, pásková mechanika 4 ks, obslužny softvér k páskovej knižnici 1 ks, obslužny softvér pre server 
a páskovú knižnicu 1 ks, sieťovy prepínač 1 ks, diskové polia a servery 5 ks, rack 1 ks, cartrige do páskovej 
knižnice 16 ks, softvér pre manažment serverov a diskovych polí 12 ks, scanner 3 ks, obslužné zariadenia k 
digitalizačnej linke 1 ks, počítač 15 ks, monitor k počítaču 27 ks, kancelársky softvér 15 ks, dátové pole 1 ks, 
notebook 6 ks, externy pevny disk 6 ks, WiFi router 5 ks, switch 4 ks, záložny zdroj 15 ks, prepäťová ochrana 15 
ks, multifunkčné zariadenie 3 ks, rezačka 1 ks, zošívačka 2 ks, mobilny projektor 1 ks, plátno k projektoru 1 ks, 
softvér pre tvorbu publikácií 1 ks, archivačny softvér 20 ks, softvér pre správu digitálnych snímkov 20 ks.
Hodnota:  549 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  2

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

Verejny obstarávateľ požaduje zábezpeku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vo vyške 100.000,00 EUR. 
Spôsob zloženia zábazpeky upravujú súťažné podklady.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
ktorymi sa tieto podmienky a spôsoby riadia: 
Predmet zákazky bude financovany z Operačného programu informatizácia spoločnosti a z vlastnych 
prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejny obstarávateľ neposkytuje preddavky. Splatnosť faktúr bude 30 
dní. Dodávateľ fakturuje čiastkové plnenia, akceptované verejnym obstarávateľom počas plnenia zmluvy.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Verejny obstarávateľ požaduje z dôvodov riadneho plnenia zmluvy od skupiny uchádzačov vytvorenie určitej 
právnej formy (právnickej osoby, napr. spoločnosť s ručením obmedzenym, záujmové združenie právnickych 
osôb a pod.), ak ponuka skupiny uchádzačov bude prijatá.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Áno
Opis osobitných podmienok:  Úspešny uchádzač predloží pred podpisom zmluvy s verejnym obstarávateľom platnú
licenciu od autora 
informačného systému digitálny archív (ITIS - WEB CM, autor spol. YMS a.s. so sídlom Hornopotočná 1, 917 01 
Trnava) na úpravu, zmenu a doplnenie diela podľa § 18 ods 2 písm. d) a §40 a nasl. autorského zákona (zákon 
č. 618/2003 Z.z.). 
Odôvodnenie: predmet zákazky je realizovany zásahom do diela, chráneného autorskym zákonom. Pre 
realizáciu predmetu zákazky musí dodávateľ preukázať oprávnenie zasahovať do diela. Nositeľom autorskych 
práv je spol. YMS a.s.

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
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti, tykajúcich sa osobného postavenia podľa §26 ods. 1 zákona 
č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov predložením dokladov podľa §26 ods. 2, resp. ods. 4, 5, alebo 
§128 ods. 1, resp. §32 ods. 8, a to v súlade s §19 ods. 3 uvedeného zákona. Doklady musia byt predložené ako 
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originály, alebo overené fotokópie.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti, tykajúcich sa ekonomickej a finančnej spôsobilosti podľa §27 zákona č.
25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo podľa
§32 ods. 8 čestnym vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
a) podľa §27 ods. 1 písm. d) prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky tyka za 
posledné 3 ukončené hospodárske roky (2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti; záujemca preukazuje vykazom ziskov a strát (položka Tržby z predaja 
vlastnych vyrobkov a služieb - riadok 05 vykazu ziskov a strát), alebo vykazom o príjmoch a vydavkoch podľa 
platnych právnych predpisov, overenym príslušnym správcom dane resp. príslušnou inštitúciou podla krajiny sídla
záujemcu, 
b) podľa §27ods. 1 písm. a) zákona 25/2006 Z.z. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej/ktorych je
uchádzač klientom o schopnosti plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať informácie o tom, že uchádzač je klientom
banky, v prípade splácania úveru dodržiava splátkovy kalendár, jeho bežny účet nie je predmetom exekúcie, že si plní
voči banke všetky záväzky, 
c) čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá
otvoreny účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tych, od ktorej/ktorych predložil vyššie uvedené
potvrdenie/potvrdenia. 
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah záujemca musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť
reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 27 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti tykajúcich sa finančného a ekonomického postavenia v
súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejny obstarávateľ odôvodňuje primeranosť
každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Všetky podmienky
ekonomického a finančného postavenia sledujú cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktory si plní všetky svoje záväzky včas
a riadne a je schopny prefinancovať predmet zákazky v lehote splatnosti faktúr. Podmienky sú požadované v súlade s
ustanovením a odporúčaním §27 zákona overejnom obstarávaní a sú primerané v porovnaní s 
rozsahom predmetu zákazky, predpokladanou hodnotu zákazky, lehotou splatnosti faktúr a dĺžkou trvania tejto zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
a) obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky tyka, vo vyške minimálne 4.000.000 EUR za požadované obdobie, alebo
ekvivalent v inej mene prepočítany na Euro podľa kurzu ECB k dátumu ukončenia daného hospodárskeho roku.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti, tykajúcich sa technickej spôsobilosti podľa §28 zákona č. 25/2006 Z.z. v
znení neskorších predpisov predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti alebo podľa 
§32 ods. 8 čestnym vyhlásením. Doklady musia byt predložené ako originály, alebo overené fotokópie. 
a) podľa §28 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutych služieb za predchádzajúce tri roky s 
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 1. bol verejny obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o 
plnení potvrdí tento verejny obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejny obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; 
ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní. 
b) podľa §28 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, 
osobitne osôb zodpovednych za poskytnutie služby. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejny obstarávateľ odôvodňuje primeranosť 
každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: 
a) Predmetné podmienky vyplyvajú z §28 ZVO a verejny obstarávateľ sa tymito požiadavkami usiluje preukázať
potrebné technické zdroje uchádzača pre danú zákazku, preveriť primerané skúsenosti pri realizovaní služieb rovnakého
alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky; 
b) Projektovy manažér - Požiadavky na experta sú potrebné a primerané, nakoľko v rámci dodania predmetu zákazky
bude vytvoreny projektovy tím zloženy zo zástupcov verejného obstarávateľa a záujemcu, ktory bude riadiť
poskytovanie tohto predmetu zákazky. Taktiež bude potrebná rozsiahla koordinácia prác na strane verejného 
obstarávateľa ako aj záujemcu, zabezpečenie kvality, riadenie rizík. Hlboká znalosť metodiky a skúsenosti s riadením
bude potrebná aj kvôli zvládnutiu implementačnej fázy projektu. 
Analytik - Požiadavky na experta sú potrebné a primerané hlavne s ohľadom na potrebu znalosti v oblasti analytického
modelovania IS. Súčasťou dodania predmetu zákazky bude spracovanie a úprava podrobnej analyzy 
požiadaviek na IS a dokumentácie funkčného a technického návrhu IS verejného obstarávateľa to všetky v súlade s 
medzinárodnymi štandardami UML pre tvorbu analyzy IS. 
Technologicky návrhár - Požiadavky na experta sú nevyhnutné nakoľko v rámci dodania predmetu zákazky 
bude dodávany tímom vyvojárov rozsiahly IS, ktory bude treba architektonicky navrhnúť a integrovať so stávajúcimi 
interného systému ako aj ostatnych komponentov IS verejnej správy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie 
verejnej správy (NKIVS) a za podmienok dodržania štandardov a najvyššej kvality dodávky. 
Vedúci programátor - Požiadavky na experta sú primerané a potrebné z toho dôvodu, že v rámci dodania predmetu 
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zákazky bude vytvoreny a implementovany komplexny IS, ktory bude nutné integrovať so stávajúcimi systémami za 
podmienokdodržania požadovanych štandardov a najvyššej kvality dodávky. 
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponúk, je uchádzač povinny verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto boduv 
súlade s § 31 ods. 3, resp. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
a) min. 3 referencie za predchádzajúce 3 roky (2010, 2011, 2012) na poskytnuté služby ekvivalentné k predmetu
zákazky, v súhrnnej hodnote min. 2.000.000 EUR bez DPH, 
b) Kľúčovy expert č.1 Projektovy manažér minimálne 3-ročné skúsenosti (prax) s riadením projektov v oblasti
informačnych technológií v pozícii projektového manažéra; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže napr.
životopisom, 
- minimálne 3 praktické skúsenosti s riadením projektov podobného typu a veľkosti ako je predmet zákazky; túto
podmienku účasti záujemca u experta preukáže zoznamom projektov, 
- držiteľ certifikátu projektového riadenia, napr. PRINCE 2 alebo ekvivalentny; túto podmienku účasti záujemca u 
experta preukáže platnym certifikátom. 
Kľúčovy expert č.2 Analytik - minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu porovnateľnom k
predmetu zákazky v pozícii analytika; túto podmienku účasti záujemca preukáže napr. životopisom so zoznamom
realizovanych projektov, 
- držiteľ certifikátu OMG UML Professional alebo ekvivalentny; túto podmienku účasti záujemca u experta preukáže
platnym certifikátom. 
Kľúčovy expert č.3 Technologicky návrhár / Architekt 
- minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu porovnateľnom k predmetu zákazky v pozícii
technologického návrhára; túto podmienku účasti záujemca preukáže napr. životopisom so zoznamom realizovanych
projektov, 
Kľúčovy expert č.4 Vedúci programátor 
- minimálne 3 praktické skúsenosti s realizáciou projektu rozsahu porovnateľnom k predmetu zákazky v pozícii vedúceho
programátora; túto podmienku účasti záujemca preukáže napr. životopisom so zoznamom realizovanych projektov.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Užšia súťaž

IV.1.2)    Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť 
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:  Neobmedzuje sa počet uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie ponuky alebo na účasť.

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

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Cena za časť I zákazky vrátane DPH - 60
2. Cena za časť II zákazky vrátane DPH - 40

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:  Elektronická aukcia bude použitá na úpravu cien časti II (infraštruktúra)
smerom nadol. Podrobnosti o priebehu 
elektronickej aukcie budú zverejnené v súťažnych podkladoch a vo vyzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

SGUDS
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Nie
IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas:  10.06.2013 10:00
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IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Operačny program informaticácia spoločnosti

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia osobne 
alebo poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote podľa bodu IV.3.4. na kontaktnú 
adresu podľa bodu I.1 tohto oznámenia (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava) v pracovnych dňoch v 
čase od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 v lehote podľa tohoto oznámenia. Doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, alebo doklady vydané v inom ako 
slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predloženych v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad 
v štátnom jazyku. Ak doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1) až III.2.3) tohto 
oznámenia predkladá skupina dodávateľov, vloží do nepriehľadného obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi 
splnenie podmienok účasti aj zmluvu o budúcej zmluve podľa bodu III.1.3) tohto oznámenia. Na obale žiadosti 
o účasť záujemca uvedie nasledujúce údaje: adresu verejného obstarávateľa, obchodné meno a sídlo/miesto 
podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkych členov skupiny dodávateľov, s 
označením "UŽŠIA SÚŤAŽ - Digitalizácia (OPIS) - NEOTVÁRAŤ". 
Záujemcom, ktorí splnia podmienky účasti, doručí verejny obstarávateľ vyzvu na predloženie ponuky a súťažné 
podklady. Uchádzač v postavení skupiny dodávateľov, ktory predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie 
ako záujemca v postavení skupiny dodávateľov, ktory požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti 
v rámci tejto užšej súťaže a následne ho verejny obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu 
súťažné podklady. 
Záujemca môže podať žiadosť o nápravu podľa §136 ods. 1 písm. a) proti podmienkam uvedenym v oznámení 
podľa § 50 ods. 4, § 77 v lehote podľa § 136 ods. 3 písm. a) bod 2.

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

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
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.05.2013
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