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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Vysoká škola výtvarných umení
IČO: 00157805
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Haraštová
Telefón: +421 268299567
Email: harastova@vsvu.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.vsvu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.vsvu.sk/uradna-tabula/verejne-obstaravanie/profil-vo/
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

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

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Spotrebný materiál pre katedru textilnej tvorby.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44, Bratislava
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky obstarávanej prostredníctvom elektronického systému EVO (http://evo.gov.sk) je dodávka
spotrebného materiálu pre katedru textilnej tvorby a to materiálu na odevné prototypy, materiálu na pletenie, materiálu
pre technológiu tafting, materiálu na žakárové tkanie, rôzne typy papiera a materiál pre sublimačnú tlač.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 19200000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 19400000-0
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Rozsah zákazky je uvedený v súťažných podkladoch nachádzajúcich sa na stránke
https://evo.gov.sk/evo/tender/271_0701_20140130.nsf .
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 25 830,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v intervale
Začatie: 14.04.2014
Ukončenie: 30.11.2014

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.1.Uchádzač musí spĺňať
podmienky týkajúce sa osobného postavenia, ktoré sú uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom
znení. Splnenie týchto podmienok záujemca/uchádzač preukáže predložením dokladov v zmysle § 26 ods.2 zákona
(originálov alebo úradne osvedčených fotokópii). Doklady uvedené v bode 1.2. musia byť vystavené príslušnými
orgánmi, resp. úradmi na záujemcu/uchádzača s uvedením jeho obchodného mena, sídla, resp. miesta podnikania a
identifikačného čísla (IČO).
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III.1.2.
III.1.3.

1.2.Súčasťou ponuky musia byť tieto doklady:
1.2.1.výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán ani člen
štatutárneho orgánu uchádzača 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, a súčasne, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny
orgán ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s
podnikaním. Právnická osoba predkladá výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo
členmi štatutárneho orgánu,
1.2.2.potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na uchádzača vyhlásený konkurz, nie je v
likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku,
1.2.3.potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní, v ktorých je záujemca vedený v evidencii
platiteľov, nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.2.4.potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
1.2.5.doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky, oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť preukazuje uchádzač
fyzická osoba predložením živnostenského oprávnenia, právnická osoba výpisom z obchodného registra.
1.2.6.čestné vyhlásenie, že záujemca/uchádzač 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, kedy 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, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
1.2.7.čestné vyhlásenie, že záujemca/uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom
rozhodnutia.
1.2.8.čestné vyhlásenie, že záujemca/uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.
1.3.Ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bode 1.2., alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.4.Ak má záujemca/uchádzač 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 podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
1.5.Záujemca/Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie do 30.06.2013 nie je
povinný predkladať doklady uvedené v bode 1.2.1. až 1.2.5., tieto nahradí čestným vyhlásením o zapísaní do zoznamu
podnikateľov.
1.6.Záujemca/Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie po 01.07.2013 nie je
povinný predkladať doklady uvedené v bode 1.2.1. až 1.2.8., tieto nahradí čestným vyhlásením o zapísaní do zoznamu
podnikateľov.
1.7.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.2.5. preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.8. Splnenie podmienok účasti možno tiež preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači umiestnení na 1. až 3.
mieste v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich predloženie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.
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Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
2014-002
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 26.02.2014 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.02.2014 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 27.02.2014 13:00
Miesto : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Drotárska cesta 44, Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že sa otvárania ponúk zúčastní štatutárny zástupca uchádzača,
preukáže sa dokladom totožnosti, v prípade, že sa otvárania ponúk zúčastní iná osoba, preukáže sa dokladom totožnosti
a splnomocnením štatutárneho zástupcu na účasť na otváraní ponúk.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Digitalizácia technologických procesov v dizajne, ITMS kód Projektu: 26240220053, Operačný program Výskum a vývoj,
OPVaV - 052/2010/4.2 - SORO, Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škôl, Aktivita 1.1 Podpora technickej
infraštruktúry, a 2.1 Výskum v oblasti digitalizácie technologických procesov v dizajne a diseminácia
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Zákazka je zadávaná prostredníctvom systému EVO, súťažné podklady a ďalšie dokumenty k zákazke sú prístupné
bez obmedzení a je možné si ich stiahnuť v systéme EVO na stránke
https://evo.gov.sk/evo/tender/271_0701_20140130.nsf. Verejný obstarávateľ súťažné podklady iným spôsobom
neposkytuje.
.
2. Záujemca nemusí posielať žiadosť o súťažné podklady, ako žiadosť o účasť v súťaži slúži registrácia záujemcu v
systéme EVO.
.
2. Predkladanie ponúk a vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v tejto výzve na predkladanie
ponúk alebo súťažných podkladov je možná len po registrácii k zákazke 07.01 Spotrebný materiál pre katedru textilnej
tvorby v systéme EVO na stránke uvedenej v prvom bode.
.
3. Pokyny pre prácu so systémom nájdete v Príručke používateľa systému EVO - Podlimitné zákazky bez využitia
elektronického trhoviska Záujemca/Uchádzač (verzia 16.9.2013) na stránke
http://www.uvo.gov.sk/documents/10157/1587535/EVO_PriruckaZU_Podlimit_20130916.pdf.
Dátum odoslania tejto výzvy
31.01.2014
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