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Vestník č. 88/2012 - 9.5.2012
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
IČO: 31947000
Hlavná 110, 042 65 Košice-Staré Mesto
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Kancelária Ústavného súdu SR,
Mäsiarska 59, 04265 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Dagmar Pillárová
Mobil: +421 905882924
Telefón: +421 557207251
Fax: +421 556227701
E-mail: dagmar.pillarova@concourt.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): http://www.concourt.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.concourt.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 uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo
miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a).

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Všeobecné verejné služby
I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných
obstarávateľov
Nie.

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Dodávka zemného plynu pre Kanceláriu ÚS SR, Košice
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Areál Kancelárie ÚS SR, Košice odberné miesto pozostáva z troch budov nachádzajúcich sa na ul.
Mäsiarska 59, Hlavná 110 a Zbrojničná ul. v Košiciach.
NUTS kód:
SK042.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane distribúcie,
prepravy atď. Predmetom je dodávka do jedného odberného miesta s
využitím zemného plynu na vykurovanie a ohrev vody.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 09123000-7.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 09121200-5.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo odberu zemného plynu je 720 MWh/rok, t. j.
2 160 MWh/počas platnosti zmluvy.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt.
Od: 109 000,0000 Do: 110 000,0000 EUR

II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 36

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

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeky a záruky.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
verejného obstarávateľa. Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude
realizovať v eurách. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové
platby, ani preddavky na predmet plnenia zákazky. Podmienky
financovania a platobné dojednania sú podrobne uvedené v
súťažných podkladoch.
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
1.) Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba
vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo
skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému
obstarávateľovi spoločne. 2.) Ak ponuka skupiny uchádzačov bude
prijatá, verejný obstarávateľ bude vyžadovať od tejto skupiny
dodávateľov, aby pred podpisom zmluvy uzatvorili písomnú zmluvu v
súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike, ktorá bude
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za
záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté počas realizácie
predmetu zákazky. Zmluva má obsahovať podmienky pre všetkých
členov skupiny dodávateľov, ako sa majú spolupodieľať na dosiahnutí
dojednaného účelu, pre ktorý skupina dodávateľov vznikla. Zmluva
musí obsahovať splnomocnenie niektorého člena skupiny
dodávateľov na zastupovanie ostatných členov skupiny pri
dosahovaní dojednaného účelu vytvorenia skupiny a na vykonávanie
právnych úkonov. 3.) Z dôvodu uzavretia zmluvy, riadneho plnenia
predmetu zákazky a komunikácie predloží skupina dodávateľov v
ponuke vyhlásenie všetkých členov skupiny dodávateľov podpísané
štatutárnymi zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov, ktorý
člen skupiny zastupuje skupinu dodávateľov navonok v tomto postupe
verejného obstarávania, ako aj počas plnenia predmetu zákazky, príp.
určí rozsah zodpovedností jednotlivých členov skupiny dodávateľov
pri plnení predmetu zákazky.
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy

III.2.

Nie.
Podmienky účasti

III.2.1. 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: 1.) Verejného obstarávania sa môže
zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní), pričom ich preukazuje dokladmi podľa § 26
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní. 2.) Splnenie podmienky podľa § 26 ods. 1
písm. g) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač
čestným vyhlásením. Ak čestné vyhlásenie bude podpísané
splnomocnenou oprávnenou osobou, v takom prípade uchádzač
predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto
osoby na zastupovanie. 3.) Uchádzač zapísaný do zoznamu
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
postupovať podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať
vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní platným potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie k
poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk. 4.) Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 5.) Ak
uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v
krajine jeho sídla.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1.) Aby uchádzač splnil podmienku
preukázania finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 27
zákona o verejnom obstarávaní, musí predložiť uvedené doklady: a)
čestné vyhlásenie uchádzača, v ktorom uvedie, v ktorých bankách má
na podnikanie zriadené účty, b) potvrdenia všetkých bánk alebo
pobočiek bánk, v ktorých má uchádzač zriadené účty, pričom
potvrdenie musí obsahovať údaje: - o schopnosti uchádzača plniť
svoje finančné záväzky, - v prípade splácania úveru potvrdenie o

dodržiavaní splátkového kalendára, - že uchádzač v posledných
dvoch rokoch nebol a ani v súčasnosti nie je v nepovolenom debete, že jeho bežný účet v posledných dvoch rokoch nebol a ani v
súčasnosti nie je predmetom exekúcie. 2.) V prípade, že uchádzač
využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač
musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v súlade s §
27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 3.) Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia spoločne v súlade s § 31 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
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.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: 1.) Technickú alebo odbornú spôsobilosť
v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
preukáže uchádzač predložením týchto dokladov: A) zoznamom
minimálne šiestich dodávok zemného plynu (vrátane prepravy,
distribúcie atď.) za predchádzajúce tri roky (30.3.2009 - 30.3.2012) s
uvedením obchodných názvov odberateľov, zmluvných období,
zmluvného množstva (minimálne 720 MWh/rok u jedného odberateľa)
a cien za zmluvné obdobia. Ak odberateľom: - bol verejný
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, uchádzač predloží vyhlásenie o ich uskutočnení. 2.)
Uchádzač zároveň predloží: B) vyhlásenie podpísané uchádzačom,
že má, resp. bude mať uzavretú zmluvu v prípade úspešnosti ponuky
so subjektom/subjektmi zabezpečujúcimi prepravu a distribúciu
zemného plynu na požadovaný objem dodávok. 3.) Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne v súlade s § 31 ods.
3 zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a
kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako je
predmet zákazky, a to s prihliadnutím na požadovaný odber zemného
plynu.

III.3.

Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
1.) Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk
automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom
vyhodnotení ponúk predkladaním nových cien upravených smerom
nadol. 2.) Podľa § 43 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
východiskom elektronickej aukcie sú ceny uchádzačov predložené v
ponuke uchádzača v lehote na predkladanie ponúk. 3.) Pri
elektronickej aukcii sa § 41 zákona o verejnom obstarávaní nepoužije.
4.) Po určení poradia na základe predložených ponúk v listovej
podobe, vyzve verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronických
prostriedkov všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú stanovené
podmienky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo
výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie
podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná
elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako
kontaktná osoba pre elektronickú aukciu.
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
Spr 272/2012
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 16. 5. 2012. Čas: 10.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 5. 6. 2012. Čas: 09.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 31. 8. 2012
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 5. 6. 2012
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.3.

Ďalšie informácie

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia
4. 5. 2012

