OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Helena Havrilová
Telefón: +421 552341157
Email: helena.havrilova@upjs.sk
Fax: +421 556786959
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL):: http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1036/zakazky
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1036/zakazky
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

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.2.1)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum
Referenčné číslo: REK011459/2017
Hlavný kód CPV
24000000-4
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú: proteíny, enzýmy, antibiotíká, herbicídy, kultivačné média pre
biológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, diagnostické
kity, materiál pre mikroskopiu, reagencie a kity pre prietokovú cytometriu, materiál pre špeciálne prístroje, primárne
protilátky, sekundárne protilátky, séra, fluorescenčné farbivá a markery...a pod. , ktoré slúžia pre vedecké a
experimentálne účely.
Celková odhadovaná hodnota
1 678 800,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 7
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie
OPIS
Časť: 1
Názov
Bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty
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Časť č.: Časť I.
Dodatočné kódy CPV
24300000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a
pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.2.2)

Časť: 2
Názov
Špeciálne chemikálie vysokej čistoty
Časť č.: Časť II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24950000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.2.1)
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Časť: 3
Názov
Chemikálie pre molekulovú biológiu, markery
Časť č.: Časť III.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39230000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a
pracoviská.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
150 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.2.1)

Časť: 4
Názov
Proteíny, enzýmy
Časť č.: Časť IV.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24965000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a
pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
409 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.1)
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II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
Časť: 5
Názov
Kultivačné médiá a aditíva
Časť č.: Časť V.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
24931250-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a
pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
263 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.2.1)

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)
II.2.5)

II.2.6)
II.2.7)

Časť: 6
Názov
Diagnostické kity
Časť č.: Časť VI.
Dodatočné kódy CPV
33141625-7
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a
pracoviská
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
Odhadovaná hodnota
289 100,00 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
Časť: 7
Názov
Protilátky
Časť č.: Časť VII.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
33651510-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 11 Košice, jej fakulty a
pracoviská
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov chemikálií, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
386 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
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
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
II.2.1)

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: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorí spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, preukázaním dokladov podľa §
32 ods. 2 resp. ods.4 a/alebo ods.5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia uvedené v § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: vyjadrením banky alebo pobočky
zahraničnej banky.
Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia môže uchádzač 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 týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o
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verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a
ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Podľa
§ 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia určeného verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží: vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej
banky/bánk, ktorej/ktorých je uchádzač klientom a bude obsahovať údaje o tom, že :
a)je schopný platiť svoje finančné záväzky,
b)v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár
c)v posledných dvoch rokoch (2015 a 2016) nebol v nepovolenom debete a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom
debete
d)že jeho účet v posledných dvoch rokoch (2015 a 2016) nebol a ani v súčasnosti nie je predmetom exekúcie
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané uchádzačom, štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uvedie, že v iných bankách, ako v tých, od
ktorých predkladá vyjadrenie, nemá vedené účty.
Odôvodnenie primeranosti použitia: Touto podmienkou si verejný obstarávateľ overuje stav ekonomickej a finančnej
situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si finančných záväzkov voči banke. Podmienka je primeraná a
vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným partnerom.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné dokumenty, ktorými preukazuje svoju
technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie tovaru:
podľa § 34 ods. 1 písm. a):
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto
zákona, dokladom je referencia,
podľa § 34 ods. 1 písm. d):
- opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom
na zabezpečenie kvality
Na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícií na plnenie rámcovej dohody. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody 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 preukazovať svoju technickú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. a) až h a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté. Dokladom preukazujúcim túto skutočnosť môže byť zmluva o budúcej zmluve, zmluva o spolupráci a pod. Z
dokladu musí byť zrejmé, že konkrétne zdroje, na ktoré sa preukázanie tejto podmienky viaže, tretia osoba reálne
poskytné.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže splnenie ust. § 34 ods. 1 písm. a):
Zoznamom dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru alebo zložitosti, ako je predmet zákazky/referencia
za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania .
-Zoznam dodávok tovaru doplnený potvrdeniami odberateľov o ich realizácii: obsahuje nasledovné údaje:
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo;
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
číslo zmluvy,
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy;
-Dôkaz o plnení/referencie k zoznamu zákaziek v časti súťažných podkladov obsahuje aj údaje ako:
-hodnotenie kvality plnenia, (výslednú hodnotiacu známku. Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto,
ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie- viď. § 12 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní),
-dátum vyhotovenia.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za požadované hodnotené obdobie tri roky od vyhlásenia verejného
obstarávania preukázal, že bol schopný plniť predmet zákazky rovnakej alebo obdobnej zložitosti, ako je verejným
obstarávateľom požadovaný, čo dokladuje predložením zrealizovaných zmlúv celkovo za posudzované obdobie s
minimálnym finančným objemom pre :
Časť I. Bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty 52 900 EUR bez DPH
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Časť
Časť
Časť
Časť
Časť
Časť

II Špeciálne chemikálie vysokej čistoty 125 600 EUR bez DPH
III. Chemikálie pre molekulovú biológiu, markery 150 800 EUR bez DPH
IV. Proteíny, enzýmy 409 900 EUR bez DPH
V. Kultivačné médiá a aditíva 263 900 EUR bez DPH
VI. Diagnostické kity 289 100 ERU bez DPH
VII. Protilátky 386 600 EUR bez DPH

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi
podmienky účasti: Zoznamom dodávok a ich potvrdeniami odberateľmi uchádzač preukazuje spôsobilosť dodávať
verejným obstarávateľom požadovaný tovar rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
Uchádzač zároveň preukazuje, že je schopný zabezpečiť kvalitu dodávok počas trvania zmluvy a preto je požiadavka
primeraná.
Uchádzač tieto doklady predkladá v originálnom vyhotovení alebo ich úradne osvedčené kópie.
Uchádzač preukáže splnenie ust. § 34 ods. 1 písm. d):
Predložením čestného vyhlásenia:
-o vedení kariet bezpečnostných údajov o každej nebezpečnej zdraviu škodlivej ponúkanej položke predmetu zákazky v
zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
-že disponuje a na požiadanie predloží certifikát kvality a čistoty požadovaného tovaru
Odôvodnenie primeranosti použitia podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi
podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ si chce overiť, že
uchádzačom ponúkané výrobky sú originálne a vykazujú technické parametre schválené výrobcom pre dané druhy
výrobkov, ktoré sú požadované. Čestným vyhlásením o vedení kariet bezpečnostných údajov o každej nebezpečnej
zdraviu škodlivej ponúkanej položke predmetu zákazky uchádzač preukazuje spôsobilosť dodávať požadovaný tovar
bezpečne. Uchádzač preukazuje že je schopný zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť dodávok počas trvania rámcovej dohody,
a preto je požiadavka primeraná.
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)

IV.1.6)
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.2.4)
IV.2.6)
IV.2.7)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie: Nie
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Počet uchádzačov: Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.11.2017 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.11.2017 10:00
Miesto: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, Rektorát- malá zasadačka

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
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VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku.
Zábezpeka pre jednotlivé časti je uvedená v súťažných podkladoch.
Spôsoby zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
Verejný obstarávateľ komunikáciu a výmenu informácií uskutočňuje podľa prechodného ustanovenia § 187 ods. 8
zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ v prípade poskytovania súťažných podkladov a vysvetlenia bude
komunikovať výhradne elektronicky. Verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady a ďalšiu dokumentáciu v
elektronickej forme v profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/profily/-/ profil/pdetail/1036, zároveň
ponúka prístup k súťažným podkladom ako aj ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej forme na portáli
www.ezakazky.sk/upjs a to po elektronickom doručení žiadosti o účasť v predmetnom verejnom obstarávaní. Postup pri
vyžiadaní a poskytnutí súťažných podkladov: záujemca zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu
www.ezakazky.sk/, klikne na názov zákazky, potom klikne na Žiadosť o účasť a prihlási sa do systému nasledovným
spôsobom: ak už záujemca má v systéme zriadené konto, prihlási sa priamo svojimi prihlasovacími údajmi alebo -ak ešte
záujemca nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v
systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Po prihlásení si záujemca vygeneruje príslušnú žiadosť o
účasť vo formáte *pdf s časovou pečiatkou, ktorá sa zobrazí v záložke Dokumenty, vygenerovanú žiadosť o súťažné
podklady záujemca potvrdí štatutárnym zástupcom záujemcu, alebo štatutárnym zástupcom záujemcu poverenou
osobou a doručí elektronicky v písomnej podobe na adresu verejného obstarávateľa (elektronicky na e-mail adresu:
helena.havrilova@upjs.sk . Na základe doručenej žiadosti o súťažné podklady, bude mať povolený prístup k súťažným
podkladom a ďalšej doplňujúcej dokumentácii v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ bude všetky vysvetlenia
súťažných podkladov uverejňovať na profile ako aj na uvedenom portáli prostredníctvom elektronického prístupu.
Verejný obstarávateľ bude poskytovať vysvetlenie smerom k záujemcom či uchádzačom cez elektronický portál
www.ezakazky.sk do elektronického konta záujemcu či uchádzača s tým, že notifikácia bude záujemcovi alebo
uchádzačovi doručovaná z portálu www.ezakazky.sk na e-mail uvedený v žiadosti o súťažné podklady. Záujemca zadá
text otázky pomocou príslušného formulára portálu. Následne otázku (kliknutím na tlačidlo Odoslať) odošle. Týmto
úkonom sa otázka považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ svoju odpoveď taktiež odošle
na portáli www.ezakazky.sk, pričom bude zverejnená všetkým záujemcom a prístupná na portáli. Portál zároveň
všetkým záujemcom odošle e-mailovú notifikáciu o tom, že odpoveď bola sprístupnená. Verejný obstarávateľ oznámi
všetkým záujemcom odpoveď na dotazy o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom bezodkladne v elektronickej forme na profile http://www.uvo.gov.sk/profily//profil/pdetail/1036 a pre záujemcov, ktorí sa zaregistrovali na portáli www.ezakazky.sk,najneskôr však šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že záujemca o vysvetlenie požiada dostatočne vopred. Verejný
obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si súťažné podklady stiahli z profilu verejného obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/profily/- / profil/pdetail/1036, alebo súťažné podklady získali od inej fyzickej alebo právnickej
osoby resp. záujemcu, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia na portáli verejného obstarávateľa.. Ponuka a ďalšie
doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku.
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
Postup preskúmania
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
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.09.2017
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