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Vestník č. 239/2018 - 05.12.2018

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
KOVOZBER, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31633404
Radlinského 28 , 052 01 Spišská Nová Ves
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šebová
Telefón: +421 905346087
Email: ictusconsulting@ictus.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.kovozber.sk/
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1
HLAVNÁ ČINNOSŤ
súkromný sektor

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Dodávka laboratórneho vybavenia
Referenčné číslo: NLZ/2018-KZ-LAB
Hlavný kód CPV
38000000-5
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie:
Vysokotlaký reaktor 1 ks
Kotlík reakčný valcovitý 1 ks
Laboratórny nábytok - komplet
Magnetické miešadlo s ohrevom - 3 ks
Laboratórny trecí mlyn s keramickou nádobou a vložkou na báze ZrO2- Atritor - 1 ks
Ručný XRF spektrometer 1 ks
Laserový analyzátor veľkosti častíc 1 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Celková odhadovaná hodnota
159 185,80 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Letná 9, 042 00 Košice
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Nebytový priestor so súpisným číslom 41 zapísanej na LV č. 23 na pozemku registra C-KN, parcela číslo 2717
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie:
Vysokotlaký reaktor 1 ks
Kotlík reakčný valcovitý 1 ks
Laboratórny nábytok - komplet
Magnetické miešadlo s ohrevom - 3 ks
Laboratórny trecí mlyn s keramickou nádobou a vložkou na báze ZrO2- Atritor - 1 ks
Ručný XRF spektrometer 1 ks
Laserový analyzátor veľkosti častíc 1 ks
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
159 185,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky:
Ide o položky, ktoré spolu tvoria jeden celok laboratórneho vybavenia. Sú to položky:
Vysokotlaký reaktor - 1 ks
Kotlík reakčný valcovitý - 1 ks
Laboratórny nábytok - komplet
Magnetické miešadlo s ohrevom - 3 ks
Laboratórny trecí mlyn s keramickou nádobou a vložkou na báze ZrO2- Atritor - 1 ks
Ručný XRF spektrometer - 1 ks
Laserový analyzátor veľkosti častíc - 1 ks
II.2.4)

Vysokotlaký reaktor a reakčný kotlík sú prepojené pri lúhovaní vzoriek. K lúhovaniu je potrebná predpríprava vzorky
pomocou trecieho mlyna, magnetického miešadla a jej analýza pomocou XRF spektrometra a laserového analyzátora
častíc. Predpríprava, spracovanie vzorky a jej analýza bude prebiehať v laboratóriu na špecificky upravenom nábytku,
ktorý bude slúžiť na umiestnenie jednotlivých prístrojov, ktoré budú staticky ukotvené ku nábytku. Ide o laboratórny
nábytok so špeciálnou povrchovou úpravou odolnou voči chemikáliám.
Všetky položky laboratórneho vybavenia sú podobného charakteru určené na výkon laboratórnych skúšok, testov a
meraní. Na trhu je viacero dodávateľov, ktorí bežne dodávajú všetky uvedené položky laboratórneho vybavenia.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti
osobného postavenia:
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač
preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov
alebo ich úradne overených kópií.
2.Podľa § 37 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať
služby preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
4.Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
Odôvodnenie primeranosti podmienok osobného postavenia: Podmienky vyplývajú z kogentných ustanovení zákona o
verejnom obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
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Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
1. Osobitné podmienky plnenia zmluvy:
1.2 Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
1.3 Úspešný uchádzač bude povinný sa zapísať do RPVS podľa platnej legislatívy.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.03.2019 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 05.03.2019 12:30
Miesto: ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie časti ponúk označených ako Ostatné je neverejné.
Osoba podľa § 8 ods. 1 je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejným obstarávateľom sa myslím osoba podľa § 8 ods 1.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely
tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja
eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na
komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných
podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne
na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje
podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú
sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným
obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade
potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.
Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného
obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné
podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. Vyššie uvedený postup povinnej registrácie na portáli
ezakazky platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa na stránke
UVO alebo iným spôsobom.
2. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ
Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk/oznámenia o vyhlásení VO limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte uviesť podrobne
podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so
záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte
Výzvy/Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov, či požiadania o
vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet
zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.11.2018
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