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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494286-2017:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Analytické služby
2017/S 238-494286
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Služby
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Jeséniová 17 D
Bratislava
83101
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Sabina Sladká
Telefón: +421 259304148
E-mail: sabina.sladka@sizp.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.sizp.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/267
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
eBIZ s.r.o.
36234141
Zadunajská cesta č.10
Bratislava
85101
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Pavel Aschenbrenner
Telefón: +421 901739852
E-mail: pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ebiz.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.5)

Hlavná činnosť
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Životné prostredie
Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby
Referenčné číslo: eBIZ-65/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
71620000

II.1.3)

Druh zákazky
Služby

II.1.4)

Stručný opis:
Výber zhotoviteľa služby: odber, transport a analýzy vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty,
skvapalneného ropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého, vykurovacieho plynového
oleja.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 433 042.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
71900000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa služby: odber, transport a analýzy vzoriek automobilového
benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého,
vykurovacieho plynového oleja, pre účely kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia - Útvaru inšpekcie
ochrany ovzdušia (ďalej len SIŽP-ÚIOO) v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z. z., na celom území
Slovenskej republiky.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 433 042.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
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II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie
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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:
Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených
v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 32 ods.2, že spĺňa
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že:
a)nebol hospodársky subjekt, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s
ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe - výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b)hospodársky subjekt nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,,
c) hospodársky subjekt nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením,
g)nedopostil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
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Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie podľa § 32 ods. 2 musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
V etape predkladania ponúk môže uchádzač využiť inštitút Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39
zákona o verejnom obstarávaní. viď.: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1)

Informácie o konkrétnej profesii

III.2.2)

Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia (ďalej len e-aukcia) je na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva
elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie nových cien
smerom nadol, nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk,
alebo nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/01/2018
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Čeština, Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2018

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/01/2018
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Miestny čas: 10:00
Miesto:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Je neverejné.
Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Súťažné podklady budú každému 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 v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo v zadávanej
zákazke. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom
elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú
adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky
subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. 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. Podrobné
vymedzenie a určenie komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných
podkladoch. 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. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných
informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Zábezpeka: Vyžaduje sa.
21 650,00 EUR, ďalšie informácie ohľadne zábezpeky sú uvedené v SP.
d) žiadné z uvedených

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
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Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
82005
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/12/2017
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