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SK-Košice: Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia
2013/S 092-156571
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
SEDEM – reklamná agentúra, s.r.o.
36596621
Textilná 7/A
Kontaktné miesto (miesta): SEDEM – reklamná agentúra, s.r.o., Textilná 7/A, 040 12 Košice-Nad jazerom
Kontaktná osoba: Ľubomír Nagy
040 12 Košice-Nad jazerom
SLOVENSKO
Telefón: +421 556234166
E-mail: sedem@sedem.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2)

Druh verejného obstarávateľa
Iné: osoba podľa § 7

I.3)

Hlavná činnosť
Iné: reklama

I.4)

Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1)
Opis
II.1.1)

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Obstaranie produkčnej veľkoplošnej UV tlačiarne s možnosťou tlače na doskové ako aj rolové materiály.

II.1.2)

Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: SEDEM –
reklamná agentúra, s.r.o., Textilná 7/A, 040 12 Košice-Nad jazerom.
Kód NUTS SK042

II.1.3)

Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.4)

Informácie o rámcovej dohode

II.1.5)

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
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Obstaranie produkčnej veľkoplošnej UV tlačiarne s možnosťou tlače na doskové ako aj rolové materiály.
II.1.6)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
42962000

II.1.7)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8)

Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9)

Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2)

Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1)

Celkové množstvo alebo rozsah:
Obstaranie produkčnej veľkoplošnej UV tlačiarne s možnosťou tlače na doskové ako aj rolové materiály.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 300 639 EUR

II.2.2)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3)

Informácie o obnovenom obstarávaní

II.3)

Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 2 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a jej výška sa stanovuje na 5 000 EUR, ktorá musí byť zložená v mene EUR.

III.1.2)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky sa bude financovať z požadovaného nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych
fondov EÚ a finančných prostriedkov z rozpočtu osoby podľa § 7. Preddavok sa neposkytuje. Osoba podľa § 7
uhradí faktúru za dodaný predmet zákazky so splatnosťou 60 dní.

III.1.3)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade, že ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuka bude prijatá, osoba podľa § 7
vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy tak, aby všetci
členovia skupiny zodpovedali za zmluvné záväzky spoločne a nerozdielne.

III.1.4)

Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie

III.2)

Podmienky účasti

III.2.1)

Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podľa § 32, odsek 8
splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady,
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods.1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
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Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona:
a) výpis, resp. výpisy z registra trestov v súlade s § 26 ods. 2 písm. a) zákona (fyzická osoba predloží výpis z
registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie
podľa osobitých predpisov), (právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria
štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa;
b) potvrdenie príslušného súdu v súlade s § 26 ods. 2 písm. b) zákona, (vzťahuje sa na právnické osoby);
c) potvrdenie Sociálnej poisťovne v súlade s § 26 ods. 2 písm. c) zákona;
d) potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne, resp. príslušných zdravotných poisťovní v súlade s § 26 ods. 2
písm. c) zákona, (žiadame uchádzačov, aby predkladali potvrdenie o tom, že nemajú evidované nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, od tej zdravotnej poisťovne, v ktorej
sú vedení v evidencii platiteľov);
e) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu v súlade s § 26 ods. 2 písm. d) zákona;
f) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v súlade s §
26 ods. 2 písm. e) zákona, v prípade, že uchádzačom je občianske združenie alebo nadácia, potvrdenie
Ministerstva vnútra SR o vedení v registri a stanovy alebo zriaďovacia listina;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať splnenie uchádzač doloží čestným vyhlásením;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou;
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je
osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto súpoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo avládajúcou osobou osoby, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní;
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní;
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní splnenie uchádzač preukáže čestným vyhlásením.
Doklady podľa písmena a), b), c), d), e), f) nesmú byť ku dňu predloženia ponuky staršie ako tri mesiace.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované v bodoch a), b), c), d), e) a f) nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia (§ 26 zákona o verejnom
obstarávaní) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti týkajúcej sa finančného a
ekonomického postavenia (§ 27) alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 28) preukazuje spoločne.
Verejný obstarávateľ bude vyžadovať vytvorenie právneho vzťahu v zmysle ustanovení zák. č. 512/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), ak bude prijatá ponuka skupiny dodávateľov, z dôvodu
riadneho uzavretia a plnenia zmluvy pričom je skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy povinná zmluvne
určiť ako lídra skupiny dodávateľov jednu spoločnosť pre komunikáciu a fakturáciu.
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Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky postupuje v súlade s § 26 ods. 4 a ods. 8 zákona.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto
bodu.
III.2.2)

Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podmienky účasti týkajúce
sa finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa § 27 ods. 1 písm. d) Zákona č. 25/2006 Z. z. v
znení platnom v čase vyhlásenia verejného obstarávania:
— prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky (2010, 2011 a 2012), za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Odôvodnenie: Osoba podľa § 7 túto podmienku požaduje za účelom preukázania ekonomických možnosti
uchádzača realizovať dodávku predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač postupovať podľa § 27 ods. 2).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí zdokladovať obrat za roky 2010-2012 v minimálnom
objeme 300 000 EUR.

III.2.3)

Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28, ods. 1 písm. a) Zákona č.
25/2006 Z. z. v znení platnom v čase vyhlásenia verejného obstarávania:
— zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného predmetu ako je predmet zákazky za predchádzajúce
3 roky (2010-2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní.
Odôvodnenie:
— osoba podľa § 7 túto podmienku požaduje za účelom preukázania odborných schopností uchádzača
realizovať dodávku predmetu zákazky.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač postupovať podľa § 28
ods. 2).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač musí preukázať dodávky v rokoch 2010-2012 v objeme minimálne 500 000 EUR bez DPH.

III.2.4)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.3)

Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1)

Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie

III.3.2)

Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Druh postupu
IV.1.1)

Druh postupu
Otvorená

IV.1.2)

Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3)

Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
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IV.2)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.2.1)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o podmienkach elektronickej aukcie sú uvedené
v súťažných podkladoch.

IV.3)

Administratívne informácie

IV.3.1)

Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1/2013

IV.3.2)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

IV.3.3)

Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 24.5.2013 - 10:00
Spoplatnená dokumentácia: áno
Cena: 2 EUR
Podmienky a spôsob platby: Záujemca zaplatí cenu za súťažné podklady buď v hotovosti do pokladne osoby
podľa § 7 (na adrese sídla osoby podľa § 7), alebo úhradou na účet osoby podľa § 7 vedený v Tatrabanka, a.s.,
číslo účtu: 2625167053/1100.

IV.3.4)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
26.6.2013 - 10:00

IV.3.5)

Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.

IV.3.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 30.9.2013

IV.3.8)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27.6.2013
Miesto:
Ako v bode 1.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): ZoNFP v rámci výzvy KaHR-111-DM-1301.

VI.3)

Doplňujúce informácie
1. Komunikácia v procese verejného obstarávania bude prebiehať v slovenskom jazyku.
2. Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil.
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3. Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena zákazky bude vyššia ako
finančné možnosti osoby podľa § 7 a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku.
4. Zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná až po schválení priebehu verejného obstarávania
kontrolným orgánom.
5. Všetky záležitosti bližšie neuvedené v týchto súťažných podkladoch sa riadia ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom v čase
vyhlásenia verejného obstarávania.
VI.4)

Odvolacie konanie

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4.2)

Podanie odvolania

VI.4.3)

Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
9.5.2013
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