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Vestník č. 91/2012 - 12.5.2012 

 Druh zákazky: Tovary. 
 

 ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ  
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

 

Úradný názov: Mesto Pezinok   

IČO: 00305022   

Poštová adresa: Radničné nám. 7   

PSČ: 90214   

Mesto/obec: Pezinok   

Štát: Slovenská republika   

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok   

Kontaktná osoba: Mgr. Renata Gottschallová   

Telefón: +421 336901121   

Fax: +421 336412303   

E-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk   
 

 
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 uvedenú adresu a kontaktné miesto. 

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

I.2.1. 
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

Regionálny alebo miestny orgán 

 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: 

 
§ 6 ods. 1 písm. b). 

 

 ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY  
II.1. Opis 

II.1.1. 
Názov zákazky 

Softvérový balík pre administratívu MsÚ v Pezinku 

II.1.2. 

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb 

b) Tovary. 

a) Stavebné práce 

b) Tovary 

 
Hlavné miesto dodania tovarov: Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok 

c) Služby 

 
NUTS kód: 

  
SK01. 

 

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 

 
Predmetom zákazky je dodávka 60 ks multilicenčných zariadení 

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 48219400-0. 

 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 48223000-7, 48310000-4, 48316000-6, 48317000-3, 48324000-5. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah 

 
60 ks 



II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

 
Hodnota: 16 666,0000 EUR 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 
Obdobie: v dňoch (od uzatvorenia zmluvy). 

 
Hodnota: 30 

 

 ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE  
III.1. Podmienky účasti 

III.1.1. Osobné postavenie 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon) a ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 písm. e) 

zákona, resp. § 128 ods. 1 zákona, resp. podľa § 26 ods. 4, resp. ods. 5 zákona predložením 

originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, v ktorom označí konkrétny predmet 

činnosti, ktorým preukazuje oprávnenosť dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

Skupina dodávateľov podľa § 31 zákona preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti 

podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona; Uchádzač predloží zoznam o dodávkach tovarov 

rovnakého alebo obdobného charakteru ako je daný predmet zákazky za predchádzajúce 3 

roky (2009-2011). Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona): Verejný obstarávateľ 

požaduje predloženie dokladov , aby uchádzač preukázal schopnosť a kvalitu plnenia 

predmetu zákazky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú 

vo vzťahu k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú alebo odbornú spôsobilosť, 

v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov ak nie je 

uvedené inak. Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, 

kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky 

účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. V prípade, že ponuka bude 

predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady 

na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti spoločne za celú skupinu dodávateľov. 

Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 

odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V tomto prípade musí uchádzač 

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 preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 

osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 

preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne 

svoje kapacity 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) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 

uchádzačovi poskytnuté. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): Minimálna požadovaná 

úroveň : Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť minimálne 3 potvrdené referencie na daný 

predmet zákazky v minimálnom celkovom objeme 10 000,00 EUR bez DPH. Potvrdenie 

odberateľa musí obsahovať minimálne nasledovné údaje/informácie: - identifikačné údaje 

dodávateľa (uchádzača) obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania, identifikačné 

údaje odberateľa obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania a meno, priezvisko a 

telefónne číslo kontaktnej osoby, e-mail odberateľa na overenie, - predmet zmluvy (stručný 



opis z ktorého musí byť preukázaný rovnaký alebo podobný predmet zákazky, - výška plnenia 

lehota dodania, - potvrdenie odberateľa. 

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 
Nie. 

 

 ODDIEL IV. POSTUP  
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena. 

IV.1.2. 
Použije sa elektronická aukcia 

Áno. 

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. 
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ 

3896/2012 

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 

 
Dátum: 22. 5. 2012 

 
Úhrada za súťažné podklady: Nie. 

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk 

 
Dátum: 13. 6. 2012. Čas: 11.00 h.  

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 

 
Dátum: 13. 6. 2012. Čas: 14.00 h.  

 

Miesto: Mesto Pezinok, Mestský úrad, radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, zasadačka I. 

poschodie, m.č. 12 

 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ po úvodnom úplnom 

vyhodnotení ponúk, použije elektronickú aukciu. Pri elektronickej aukcii sa nepoužije § 41 

zákona o VO, tzn. že otváranie obálok s ponukami bude NEVEREJNÉ a zápisnica z otvárania 

ponúk sa uchádzačom, ktorí predložili ponuku, nebude posielať 
 

 ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. 
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie. 

VI.2. Ďalšie informácie 

VI.3. 
Dátum odoslania tejto výzvy 

10. 5. 2012 
 

 


