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Vestník č. 128/2013 - 02.07.2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Banská Štiavnica
IČO: 00320501
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Radničné námestie 1
Kontaktná osoba: Ing. Rastislav Marko
Telefón: +421 456911104
Fax: +421 456911207
Email: msu@banskastiavnica.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.banskastiavnica.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.5.

II.1.6.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Digitalizácia kina Akademik v Banskej Štiavnici.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Kino Akademik, Námestie sv. Trojice 1, Banská Štiavnica
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK032
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom postupu zadávania zákazky je dodávka a montáž technológie digitálneho kina podľa štandardu DCI (Digital
Cinema Initiatives) , nahradenie starej premietacej technológie a vybavenia kina, vrátane kompletnej kabeláže, dopravy,
funkčných skúšok, uvedenie do prevádzky a zaškolenia obsluhy v prevádzkových priestoroch kinosály kina Akademik.
Súčasťou zákazky sú taktiež súvisiace úpravy kabíny, vzduchotechniky, elektrotechniky vrátane záručného, pozáručného
a havarijného servisu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38652000-0
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 32321000-9, 45314300-4
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II.1.7.
II.1.8.
II.2.

II.2.2.
II.3.

Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 73 229,6700 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 3

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.

III.1.3.

III.1.4.
III.2.
III.2.1.

III.2.2.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Požadované zábezpeky a záruky
Nepožaduje sa.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných zdrojov Audiovizuálneho fondu a vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia
objednávateľovi. Dňom úhrady je deň pripísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Ak ponuku
predloží skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o VO a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude požadovať
vytvorenie právnych vzťahov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní. Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods.2, resp. ods.4, 5 zákona o
verejnom obstarávaní. Požadované doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v
rozsahu, forme a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a týchto súťažných podkladov.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 17.02.2013 môže
doklady podľa § 26 ods.2 písmeno a) až e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia o
svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods.1 citovaného zákona a
podmienku podľa § 26 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní je potrebné preukázať čestným vyhlásením, že
uchádzač nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) bod 1, 2 a 3.
Ak je podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných po 18.02.2013 na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 odst.2 predloží platné potvrdenie úradu o zapísaní do
zoznamu podnikateľov.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 8, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie:
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní obligatórne.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Požadované doklady - dôkazné prostriedky podľa § 27 ods. 1 :
- Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Ako dôkazový prostriedok Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch ( výsledovka Uč POD 2-01, výkaz o príjmoch a výdavkoch Uč FO 1-01 ) za posledné tri účtovne uzavreté
hospodárske roky ( obdobie 2010, 2011, 2012) alebo rovnocenné doklady používané v krajinách EÚ. Dokumenty musia
byť overené príslušným daňovým úradom alebo ekvivalentným orgánom oprávneným v krajine sídla uchádzača.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 8, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.: Verejný obstarávateľ overuje, vzhľadom na
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III.2.3.

predpokladanú hodnotu zákazky a dĺžku zmluvného vzťahu, uchádzačovu ekonomickú stabilitu a schopnosť
bezproblémovo plniť predmet zákazky, a to v rozsahu primeranom k predpokladanej hodnote zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Minimálny požadovaný obrat uchádzača 210 000,000 EUR spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak prevádzkovanie činnosti uchádzača je kratšie ako tri
roky, prehľad o dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania podnikateľskej činnosti musí byť v alikvotnej hodnote
zo sumy 210 000,00 EUR (priemerne 70 000,00 EUR/rok).
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Požadované doklady - dôkazné prostriedky podľa § 28 ods. 1 písm. a)
- Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak objednávateľom
bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak
objednávateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí objednávateľ. Ak to nie je možné,
vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení,
- dôkazné prostriedky podľa § 28 ods. 1 písm. l):
Prospektový materiál alebo fotodokumentácia alebo popis technickej špecifikácie navrhovaného zariadenia.
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 8, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v
čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zák. 25/2006 Z. z.: Zoznamom uskutočnených dodávok uchádzač
preukáže, že má skúsenosti z realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek. Dokumentáciou navrhovaného
zariadenia uchádzač dokumentuje schopnosť navrhnúť riešenie zadania zodpovedajúce požiadavkám verejného
obstarávateľa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Zoznamom zmlúv o uskutočnených dodávkach musí uchádzač preukázať, že realizoval minimálne 1 zákazku rovnakého
alebo podobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky, pričom zákazka bola v hodnote minimálne 70 000,00
Eur bez DPH.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Ďalšie informácie o priebehu a technickom zabezpečení elektronickej aukcie budú uvedené v súťažných podkladoch.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
PLZ-DTK-2013
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.07.2013 08:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.07.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 31.12.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.07.2013 10:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
Sídlo verejného obstarávateľa.
Termín otvárania ponúk platí pre otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné". Otváranie časti "Ostatné" je podľa §
41 ods. 1 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní neverejné. Otváranie časti ponuky, označených ako "Kritériá"
vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Uchádzačom, ktorých ponuky nebudú vylúčené,
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verejný obstarávateľ odošle oznámenie, v ktorom uvedie miesto, dátum a hodinu otvárania častí ponúk označených ako
"Kritériá". Lehota od odoslania tohto oznámenia a otváraním časti ponúk označených ako "Kritériá" je minimálne päť
pracovných dní.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Nie

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.

VI.4.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
VI.3.1 Odôvodnenie stanovených podmienok účasti podľa §32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti
slúžiace na preukázanie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej
spôsobilosti verejný obstarávateľ stanovil z titulu preukázania a overenia potrebnej ekonomickej a finančnej situácie,
dostatočnej technickej infraštruktúry a personálneho zázemia uchádzačov ako potenciálnych zmluvných partnerov vo
väzbe na charakter, rozsah a špecifiká zákazky.
VI.3.2 Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať osobne alebo vyžiadať poštou v pracovných dňoch v čase od
8:00 do 14:00 h. na adrese uvedenej v bode I.1.
VI.3.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods.
1 alebo 2. VI.3.5 Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
VI.3.4 Verejný obstarávateľ odporúča predložiť ponuku v jednom originálnom vyhotovení a jednej plne farebne
naskenovanej kópii v digitálnej forme (napr. PDF, TIFF, JPEG) na nosiči CD/DVD. Verejný obstarávateľ odporúča
záujemcom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za
ktorý sa považuje knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a
opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením
páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. Súčasne odporúča každú stránku podpísať osobou oprávnenou konať v mene
záujemcu a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi.
Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača. Prepočet inej meny na EUR sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku
skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky.
VI.3.5 Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je jazyk slovenský.
VI.3.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať
finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu.
VI.3.7 Kúpna zmluva bude uzatvorená s odkladacou podmienkou, na základe ktorej nedôjde k plneniu predmetu zmluvy
v prípade, že verejný obstarávateľ nebude mať pridelenú dotáciu z Audiovizuálneho fondu a zároveň nezíska finančné
prostriedky prostredníctvom pôžičky z Audiovizuálneho fondu.
VI.3.8 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie
ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení.
Dátum odoslania tohto oznámenia
28.06.2013
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