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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22673-2018:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Košice - Staré Mesto: Núdzové/pohotovostné generátory
2018/S 012-022673
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
00397768
Šrobárova 2
Košice - Staré Mesto
04180
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Richnavský
Telefón: +421 552341168
E-mail: jan.richnavsky1@upjs.sk
Fax: +421 556786959
Kód NUTS: SK042
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/
profily/-/profil/pdetail/1036
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
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
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark, Tr. SNP 1, Košice

II.1.2)

Hlavný kód CPV
31127000

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary
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II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka 2 dieselagregátov a ich elektroinštalačné pripojenie. Konkrétne sa jedná o 2
dieselagregáty, ktoré budú osadené na pripravené základové konštrukcie vo vonkajšom prostredí. Predmetné
základové konštrukcie pre osadenie dieselagregátov sú situované v mieste jestvujúcej spevnenej plochy na
severnej strane objektu Lekárskej fakulty UPJŠ v časti I. sekcie.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 499 514.44 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
45310000
60000000
71632000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2 041 80 Košice, Areál Medipark, Tr. SNP 1, Košice.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka 2 dieselagregátov a ich elektroinštalačné pripojenie. Konkrétne sa jedná o 2
dieselagregáty, ktoré budú osadené na pripravené základové konštrukcie vo vonkajšom prostredí. Predmetné
základové konštrukcie pre osadenie dieselagregátov sú situované v mieste jestvujúcej spevnenej plochy na
severnej strane objektu Lekárskej fakulty UPJŠ v časti I. sekcie.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 499 514.44 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
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

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: ITMS 2014_ 313010D103

II.2.14)

Doplňujúce informácie
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Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.), kód výzvy: OPVaI-VA/
DP/2016/1.1.3-02, Kód ITMS 2014_ 313010D103, číslo zmluvy: 001/2017/1.1.3/OPVaI/DP.
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zákazka podlieha schvaľovaciemu procesu poskytovateľom
NFP, z uvedeného dôvodu rámcová dohoda s úspešným uchádzačom bude uzavretá až po ukončení procesu
schvaľovania zákazky.
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 spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods.1 zákona o
verejnom obstarávaní a preukáže ho predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predkladá originálne alebo úradne overené kópie požadovaných
dokladov. Hospodársky subjekt, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov, môže
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
alebo rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným orgánom iného členského
štátu resp. iným rovnocenným dokladom predloženým uchádzačom podľa § 152 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 dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky
alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa §
39 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 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.
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 3 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, prípadne odberateľa,
— Číslo zmluvy,
— Stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
— Množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
— Miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač za požadované hodnotené obdobie 3 roky od vyhlásenia
verejného obstarávania preukázal, že plnil dodávku tovarov rovnakého alebo podobného charakteru alebo
zložitosti ako je predmet zákazky minimálne vo finančnom objeme 350 000 EUR bez DPH (alebo ekvivalent v
inej mene).
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Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti § 34 písm. a):
Zoznamom dodávok a pripojenia dieselagregátov s potvrdeniami o ich realizácii odberateľmi uchádzač
preukáže, že má skúsenosti s dodávkami a pripojením dieselagregátov a je schopný plniť povinnosti
vyplývajúce zo zmluvného vzťahu počas trvania zmluvy, a preto je požiadavka primeraná.
Uchádzač k potvrdeniu dôkazu o plnení odberateľmi môže použiť vzor č. 5 uvedený v časti G - Vzory
predkladaných dokumentov týchto súťažných podkladov.
III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky

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
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

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 sa uskutoční v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie podmienky elektronickej
aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch a vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)

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

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 151-312161

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/02/2018
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:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2018

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/02/2018
Miestny čas: 13:00
Miesto:
Otváranie vykoná komisia bez účasti uchádzačov, z dôvodu použitia elektronickej aukcie v súlade s § 54 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.
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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:
Predmetná nadlimitná zákazka je zadávaná v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní s využitím
reverzného postupu.
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 000 EUR.
Verejný obstarávateľ komunikáciu a výmenu informácií uskutočňuje podľa prechodného ustanovenia § 187 ods.
8 ZVO. 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 https://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 doručení žiadosti o účasť v predmetnom verejnom obstarávaní.
Postup pri vyžiadaní a poskytnutí súťažných podkladov:
Na adrese www.ezakazky.sk/, klikne záujemca na názov zákazky, potom klikne na "Žiadosť o účasť" a prihlási
sa do systému svojimi prihlasovacími údajmi (ak už má vytvorené konto) alebo klikne na "Registrácia" a
postupuje podľa pokynov. 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 na e-mail adresu: jan.richnavsky1@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. 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.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Rozdelenie zákazky by spôsobilo riziko, že vykonanie zákazky sa stane
nadmerne technicky obťažným a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by predstavovalo
ohrozenie kvality plnenia zákazky.
Záujemcom sa odporúča zúčastniť sa obhliadky miesta realizácie a jeho okolia. Záujemcovia, ktorí prejavia
záujem o vykonanie obhliadky sa prihlásia k obhliadke u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa do:
2.2.2018 do 12:00 hod., pričom termín obhliadky bude stanovený po dohode.
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Kontaktná osoba zodpovedná za vykonanie obhliadky za verejného obstarávateľa:
Ing. Karol Maliar, t.č.: 055/234 1138, mob.: 0918 897 111, e-mail: karol.maliar@upjs.sk .
Viac info viď. SP.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
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.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:
16/01/2018
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