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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 2 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Služby
Kategória služby: 13

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)

I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45736359
Kýčerského 5 , 811 05 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05
Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila
Telefón: +421 252454138
Email: zbudila@zdruzeniedeus.sk
Internetová adresa (internetové adresy): http://www.zdruzeniedeus.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
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ: Záujmové združenie právnických osôb § 6 ods. 1 písm. e)
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet: Podpora informatizácie štátnej správy a samosprávy
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3)
II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Publicita a informovanosť pre projekt „Dátové centrum obcí a miest“ (PR DCOM)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 13
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Slovenská republika
Kód NUTS:SK
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Hlavným predmetom zákazky je zabezpečenie publicity a informovanosti pre národný projekt Datacentrum obcí a miest
(DCOM), ktorého cieľom je poskytovanie elektronických služieb samosprávy (eSlužby samosprávy) obcami, a tak
výrazne znížiť administratívnu zátaž občanov, podnikateľov a samospráv. Cieľovou skupinou pre PR aktivity sú občania
obcí, ktoré majú byt zapojené do projektu DCOM: a)cca 1 920 000 obyvateľov týchto pripojených obcí, čo znamená cca
1 400 000 aktívnych obyvateľov b)cca 100 000 podnikateľských subjektov pôsobiacich v týchto obciach c)ďalší občania,
ktorí nie sú obyvatelia pripojených obcí ale majú v týchto obciach dôvod pre využívanie služieb obce. Vyššie uvedenú
cieľovú skupinu používateľov by tak malo reprezentovať pripojenie 1057 obcí a miest a tento údaj je pre spracovanie
ponuky referenčný. Vzhľadom na podmienky OPIS je Národný projekt DCOM určený pre obce na území SR okrem
územia BSK.
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II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)
II.1.9)
II.2)

II.2.2)
II.3)

Predmetom zákazky sú:
1. návrh a realizácia celkovej stratégie komunikačnej kampane PR DCOM (napr. forma mediálnej kampane, PR a
komunikačné aktivity, atď.),
2. návrh, produkcia a distribúcia reklamných materiálov - reklamné tabule, nálepky, informačné materiály, letáky,
poznámkové bloky, diáre, perá, atď.,
3. technicko-organizačné zabezpečenie konferencií a obdobných podujatí,
4. poradenské služby v oblasti strategickej a krízovej komunikácie a marketingu.
Bližšia špecifikácia bude uvedená v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 79340000-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79341100-7, 79800000-2, 79952000-2, 79960000-1, 79970000-4, 92200000-3, 22460000-2,
22462000-6, 79342200-5, 39294100-0
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 937 000,0000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 21

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti, zloženie zábezpeky pri predložení
ponuky vo výške 40.000,- EUR (slovom: štyridsaťtisíc 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 bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani
preddavky na plnenie predmetu zákazky. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na
základe daňového dokladu vystaveného zmluvným partnerom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov
skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom
obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: Podlieha kontrolným mechanizmom podľa zmluvy o NFP.
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
Verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len " cit. zákon")
týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
2/8

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
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 spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 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.
Záujemca preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok účasti:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace k poslednému dátumu na predloženie žiadosti o
účasť, určenému verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace k poslednému dátumu na predloženie žiadosti o
účasť, určenému verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace k poslednému dátumu na
predloženie žiadosti o účasť, určenému verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace k poslednému dátumu na
predloženie žiadosti o účasť, určenému verejným obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca
preukazuje vo vzťahu k hlavnému predmetu zákazky platným a aktuálnym dokladom.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa prepisov platných v krajine jeho
sídla.
Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu.
V zmysle § 128 ods. 1 cit. zákona môže záujemca nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 cit. zákona potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g)
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný obstarávateľ. Záujemca, ktorého tvorí skupina dodávateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) cit. zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
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
Záujemca musí v žiadosti o účasť predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a
ekonomické postavenie podľa § 27 cit. zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne
overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, keď sa záujemca zúčastňuje užšej
súťaže.
A.§ 27 cit. zákona
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 cit. zákona a bodu III.2.2) A tohto
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len oznámenie): Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky alebo ekvivalentný doklad od banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky
zahraničnej banky (banka/banky), v ktorej má záujemca vedený účet, o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky,
ktoré/ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že záujemca nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru,
dodržuje splátkový kalendár a jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie, a ktoré/ktorý nesmie/nesmú byť
staršie/starší ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť. K vyjadreniu/vyjadreniam alebo
ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/dokladom záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané
záujemcom alebo štatutárnym orgánom záujemcu, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako
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tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie/vyjadrenia resp. ekvivalentný/ekvivalentné
doklad/doklady. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky
účasti podľa § 27 cit. zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32
ods. 6 cit. zákona: V tejto požiadavke verejného obstarávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda požiadavka
je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti záujemcu, t.j., že
záujemca je aj po finančnej stránke spoľahlivým partnerom na dodávku predmetu zákazky, ktorá bude hradená bez
finančných preddavkov a preto musí záujemca preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. B.§ 27 cit. zákona
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 cit. zákona a bodu III.2.2) B tohto
oznámenia:
Prehľad o celkovom dosiahnutom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012), resp. za roky,
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o
príjmoch a výdavkoch za predmetné roky/obdobie.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka podpísanom štatutárnym orgánom záujemcu za posledné tri hospodárske roky (2010, 2011 a 2012), resp.
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v min. výške 1 600 000,00 EUR
bez DPH v súhrne za všetky tieto hospodárske roky, ktorý záujemca zároveň preukáže predložením výkazov ziskov a
strát (položka Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb - riadok 05 výkazu ziskov a strát) alebo výkazov o príjmoch a
výdavkoch za požadované predmetné roky/obdobie. Výkazy ziskov a strát a výkazy o príjmoch a výdavkoch za uvedené
obdobie musia byť overené príslušným správcom dane; za overenie sa považuje označenie kolkom alebo iným
spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad; za overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o
doručení správcovi dane a pod.; verejný obstarávateľ bude akceptovať aj formu overenia predmetného dokladu
nasledovným spôsobom: doklad už bol v minulosti overený správcom dane a takto overený doklad bude predložený v
overenej fotokópii.
V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady
ekvivalentné k výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch, ktorými preukazuje podmienky účasti
vzťahujúcich sa k finančnému a ekonomickému postaveniu, v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokladov
predložených v pôvodnom jazyku a preložených dokladov v slovenskom jazyku, je rozhodujúci preklad v slovenskom
jazyku. Od zahraničného záujemcu sa tiež vyžaduje overenie uvedených dokladov miestne príslušným správcom dane
alebo iným oprávneným orgánom. Ak záujemca so sídlom mimo Slovenskej republiky z objektívnych dôvodov nevie
predložiť takto overené doklady, predloží o tejto skutočnosti iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie s uvedením objektívneho dôvodu, v ktorom bude zároveň uvedená aj výška dosiahnutého celkového obratu
za predmetné/príslušné hospodárske roky/obdobie.
Na vyčíslenie dosiahnutého celkového obratu sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej
banky platný ku dňu 31.12. príslušného roka. Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa §
27cit. zákona vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 cit.
zákona:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť záujemcu plniť si finančné záväzky, skúma
výšku obratu a finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom
na rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr a dĺžku trvania tejto zákazky. V
prípade, že záujemca využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah v čase podania žiadosti o účasť, je záujemca povinný 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 preukáže záujemca 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 podľa § 26 ods. 1 písm. f) cit. zákona vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté. V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto
bodu za všetkých členov skupiny spoločne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu,
pokiaľ nie je uvedené inak.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
A. § 28 ods. 1 písm. a) cit. zákona
Záujemca musí v žiadosti o účasť preukázať technickú a odbornú spôsobilosť relevantnú k predmetu zákazky čo podľa
požadovaných ustanovení § 28 cit. zákona preukáže predložením nasledujúcich informácií a dokumentov.
Zoznamom poskytnutých služieb a dodaných tovarov za predchádzajúce 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote
na predkladanie žiadostí o účasť v tejto užšej súťaži) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; -ak odberateľom
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, -ak odberateľom bola
iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich
dodaní (napr. pri zániku odberateľa bez právneho nástupcu alebo v prípade, že napriek požiadaniu odberateľa o vydanie
potvrdenia, odberateľ nedoručí verejnému obstarávateľovi požadované potvrdenie v tom prípade predloží záujemca
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dôkaz o tom, že požiadal odberateľa o potvrdenie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 cit. zákona a bodu III.2.3) A tohto
oznámenia:
Záujemca preukáže, zoznamom poskytnutých služieb a dodaných tovarov nasledovné:
a) minimálne 1 zákazku, ktorej predmetom bola celková komunikačná stratégia a jej realizačné zabezpečenie,
organizačno-technické zabezpečenie konferencií alebo obdobných podujatí, poradenské služby v oblasti strategickej a
krízovej komunikácie, ktorých cena za uvedené obdobie spolu činí min. 600 000 EUR bez DPH,
b) minimálne 1 zákazku, ktorej predmetom bol návrh, produkcia a distribúcia reklamných materiálov, ktorých cena za
uvedené obdobie spolu činí min. 450 000 EUR bez DPH,
c) skúsenosti s organizačným zabezpečením odborných, alebo spoločenských podujatí (eventov, konferencií), pričom
záujemce preukáže, že v uvedenom období navrhol a zrealizoval min. 5 takýchto podujatí s minimálnym počtom
účastníkov 100 na jedno podujatie.
Záujemca môže použiť jednu zákazku aj na preukázanie realizácie viacerých požadovaných plnení avšak podmienky
týkajúce sa ich hodnoty musí v takomto prípade vždy preukázať kumulatívne, pričom musí dôveryhodne preukázať, že
hodnota príslušnej časti plnenia dosiahla minimálne výšku požadovanú pre daný typ plnenia.
Zo zoznamu poskytnutých služieb a dodaných tovarov, predloženého záujemcom, musia vyplývať všetky vyššie uvedené
jednotlivé požiadavky, a to tak po formálnej ako aj obsahovej stránke. Na vyčíslenie hodnoty jednotlivých poskytnutých
plnení sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu 31.12.
príslušného roka.
Odôvodnenie primeranosti použitia určených podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) cit. zákona vo vzťahu k
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 cit. zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu predovšetkým z dôvodu, aby záujemca preukázal
schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných služieb a tovarov ako je predmet zákazky.
Cieľom týchto podmienok je zdokumentovanie skúseností z projektov obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým
preukázanie schopností úspešne zrealizovať predmet zákazky.
Hlavným zámerom verejného obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladným definovaním predpokladov pre účasť vo
verejnom obstarávaní eliminoval v maximálne možnej miere vecné a technické riziká pri plnení zmluvy na strane
záujemcov.
B.§ 28 ods. 1 písm. g) cit. zákona
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 cit. zákona a bodu III.2.3) B tohto
oznámenia:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služieb (experti)
Z predložených dokladov, ktoré predkladá záujemca, musia byť zrejmé aspoň:
- údaje o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a odbornej praxi expertov, čo záujemca u týchto expertov preukáže predložením
profesijných životopisov expertov alebo ich ekvivalentmi vo vzťahu k predmetu zákazky.
Z každého predloženého profesijného životopisu príslušného experta alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé
nasledovné údaje/skutočnosti:
- meno a priezvisko príslušného experta,
- najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušného experta (inštitúcia, od-do, získaný titul/certifikát),
- história zamestnania/odbornej praxe príslušného experta vo vzťahu k predmetu zákazky (zamestnávateľ/odberateľ,
trvanie pracovného pomeru/trvanie poskytovaných služieb, pozícia, ktorú príslušný expert zastával), -praktické
skúsenosti príslušného experta (názov referencie/projektu, odberateľ, popis referencie/projektu, pozícia na projekte,
obdobie rok od - do, meno a priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu odberateľa, kde si bude môcť
verejný obstarávateľ overiť informácie), -dátum a podpis príslušného experta. Záujemca vyššie uvedeným spôsobom
preukáže splnenie nasledujúcich minimálnych požiadaviek na expertov súvisiacich činností s predmetom zákazky:
Expert č. 1. Predmetný expert preukáže odbornú prax 5 rokov s prípravou komunikačnej stratégie a account
manažmentom v oblasti prípravy a realizácie komunikačnej stratégie. Zároveň preukáže praktické skúsenosti s prípravou
stratégie a account manažmentom na min. 2 zákazkach, predmetom ktorých bola príprava stratégie a account
manažment v oblasti prípravy a realizácie komunikačnej stratégie v hodnote min. 75 000 EUR bez DPH na zákazku.
Expert č. 2. Predmetný expert preukáže odbornú prax 5 rokov s realizáciou grafických prác. Zároveň preukáže praktické
skúsenosti na min. 2 zákazkách, predmetom ktorých boli grafické práce v hodnote min. 50 000 EUR bez DPH na
zákazku.
Expert č. 3. Predmetný expert preukáže odbornú prax 5 rokov s produkciou reklamných materiálov. Zároveň preukáže
praktické skúsenosti s produkciou reklamných materiálov na min. 2 zákazkách, predmetom ktorých bola produkcia
reklamných materiálov v hodnote min. 300 000 EUR bez DPH na zákazku.
Expert č. 4. Predmetný expert preukáže odbornú prax 5 rokov v oblasti public relations. Zároveň preukáže praktické
skúsenosti s public relations na min. 2 zákazkách, predmetom ktorých bolo zabezpečenie komunikačných a PR aktivít v
hodnote min. 30 000 EUR bez DPH na zákazku.
Expert č. 5. Predmetný expert preukáže odbornú prax 5 rokov s prípravou a organizáciou event podujatí. Zároveň
preukáže min. 5 praktických skúsenosti s organizáciou event podujatí s minimálnym počtom účastníkov 100 na jedno
podujatie.
Odôvodnenie primeranosti
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa tohto bodu predovšetkým z dôvodu, aby záujemca preukázal
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schopnosť a praktické skúsenosti expertov, ktorými disponuje, s realizáciou rovnakých alebo podobných služieb a
tovarov ako je predmet zákazky.
Cieľom týchto minimálnych požiadaviek je zdokladovanie skúseností expertov, ktorými uchádzač disponuje, z projektov
obdobného zamerania, rozsahu a dopadu a tým preukázanie schopností úspešne zrealizovať predmet zákazky.
Hlavným zámerom verejného obstarávateľa je, aby precíznym a dôkladným definovaním predpokladov pre účasť vo
verejnom obstarávaní eliminoval v maximálne možnej miere vecné a technické riziká pri plnení zmluvy na strane
záujemcov.
V prípade, že záujemca využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania žiadosti o účasť, je záujemca povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže záujemca písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť
alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa §
26 ods. 1 písm. f) cit. zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. V
prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne. Vyžaduje sa predloženie originálov
alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu, pokiaľ nie je uvedené inak.
Komisia si vyhradzuje právo skontrolovať preukázanie podmienok účasti, ktoré uvádza uchádzač.
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
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.2)
IV.2)
IV.2.1)

IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

IV.3.4)
IV.3.6)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií stanovených v súťažných podkladoch vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť v rokovaní alebo v
informatívnom dokumente
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
1/2013
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 123-210990
z: 27.06.2013
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.07.2013 15:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

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

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1:
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb, Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej
a regionálnej úrovni; Národný projekt: Dátové centrum obcí a miest; http://www.opis.gov.sk/
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov, ktorých výzve na predloženie ponuky. Náklady spojené s účasťou
v užšej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Záujemca predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2 tohto oznámenia osobne alebo
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VI.4)

poštou v uzatvorenom samostatnom nepriehľadnom obale v lehote podľa bodu IV.3.4. na kontaktnú adresu podľa bodu
I.1 tohto oznámenia. Pracovný čas v podateľni
verejného obstarávateľa je od 9,00-11,00 a 13,00-15,00. hod. SEČ. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť
lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia
udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a
prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene
skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Ak
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu III.2.1) až III.2.3) tohto oznámenia predkladá
skupina dodávateľov, vloží do nepriehľadného obalu spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti aj
plnomocenstvo podľa predošlej vety. Na obale žiadosti o účasť záujemca uvedie nasledujúce údaje: adresu verejného
obstarávateľa, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania záujemcu alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania
všetkých členov skupiny dodávateľov, s označením Užšia súťaž PR DCOM - neotvárať. Verejný obstarávateľ odporúča,
aby žiadosť o účasť (všetky predkladané doklady) bola zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých
častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý verejný obstarávateľ považuje použitie napr. knižnej väzby, hrebeňovej
väzby doplnenej špagátom, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený odtlačkom pečiatky záujemcu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby každý list žiadosti o účasť bol očíslovaný
vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Verejný obstarávateľ
odporúča, aby žiadosť o účasť obsahovala zoznam dokladov a dokumentov predkladaných záujemcom, podpísaný
osobou oprávnenou konať v mene záujemcu. Pod označením osoba oprávnená konať v mene záujemcu/člena skupiny
dodávateľov sa rozumie pri právnickej osobe štatutárny orgán záujemcu/člena skupiny dodávateľov alebo osoba
poverená konať v mene štatutárneho orgánu záujemcu/ člena skupiny dodávateľov na základe plnej moci s uvedením
mena, priezviska a funkcie; pri fyzickej osobe - osoba, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, alebo osoba
poverená konať v mene osoby, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie, na základe plnej moci, s uvedením mena,
priezviska a funkcie. Plná moc bude pripojená k žiadosti o účasť a k ponuke záujemcu, resp. uchádzača. Záujemcom,
ktorí splnia podmienky účasti, doručí verejný obstarávateľ výzvu na predloženie ponuky a súťažné podklady. Uchádzač v
postavení skupiny dodávateľov, ktorý predloží ponuku, musí mať rovnaké zloženie dodávateľov ako záujemca v
postavení skupiny dodávateľov, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie podmienok účasti v rámci tejto užšej súťaže
a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady. V bode IV.3.4) tohto
oznámenia je uvedená lehota na predkladanie žiadostí o účasť.
Vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ
bezodkladne oznámi najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadostí o účasť zverejnením na
http://www.zdruzeniedeus.sk a všetkým známym záujemcom, za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená
na kontaktnú adresu podľa bodu I.1) tohto oznámenia najneskôr do 12.7.2013.
Lehota trvania zmluvy je 21 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Podľa § 32 ods. 8 cit. zákona 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 a
obstarávateľom. Z predloženého čestného vyhlásenia musí byť zrejmé splnenie požadovanej podmienky účasti, najmä
čo sa týka minimálnych úrovní štandardov.
V zmysle § 149 ods. 3 cit. zákona Úrad pre verejné obstarávanie uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi
pokutu od 1 000 eur do10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely
preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti
vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo
čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 8, ktoré sú sfalšované, neplatné alebo uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia,
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní.
V zmysle § 45 ods. 9 cit. zákona Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom
alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak bol na ich
uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne
vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa
umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú
na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30dní odo dňa, keď
bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.
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VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.06.2013
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