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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58828-2014:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Dátové zariadenia
2014/S 036-058828
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov, adresy a kontaktné miesta
DataCentrum
00151564
Cintorínska 5
Kontaktné miesto (miesta): DataCentrum
Kontaktná osoba: Ing. Peter Prokeš
814 88 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO
Telefón: +421 259278224
E-mail: procurement@datacentrum.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.datacentrum.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.datacentrum.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
Organizácia riadená verejným právom

I.3)

Hlavná činnosť
Iné: informačné centrum

I.4)

Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

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

Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Hardvér pre ITMS a ISUF.

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:
DataCentrum.
Kód NUTS SK,SK01
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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)
Servre 36 ks.
Blade šasi 3 ks.
Diskové pole 3 ks.
SAN switch 4 ks.
Technická podpora 3 roky.
Doprava, likvidácia odpadu.
Zapojenie, otestovanie funkčnosti.

II.1.6)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
32580000, 30233000, 30233130, 30233141, 32422000, 32571000, 51611100, 60000000, 90510000,
71356300

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:
Podľa bodu II.1.5.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 1 676 650 EUR

II.2.2)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3)

Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.3)

Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)
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Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)

Požadované zábezpeky a záruky:

III.1.2)

Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov DataCentra. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať
bezhotovostným platobným stykom, a to výhradne prevodným príkazom v eurách v 30 dňovej lehote
splatnosti.

III.1.3)

Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
(6) Ak bude vytvorená skupina, ponuka musí obsahovať informácie a doklady tejto skupiny podľa § 31 zákona
o verejnom obstarávaní a určenie kontaktov kontaktnej osoby, ktorá bude v procese verejného obstarávania
skupinu zastupovať (zástupca splnomocneného člena skupiny). Splnomocnenie člena skupiny musí obsahovať

20/02/2014
S36
http://ted.europa.eu/TED

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie

2/7

Ú. v. EÚ/S S36
20/02/2014
58828-2014-SK

Členské štáty - Obstarávanie tovarov - Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž

3/7

oprávnenie pre jedného člena skupiny prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene ostatných
členov skupiny.
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: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej republiky č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení aktuálnom ku dňu vyhlásenia
tejto súťaže (ďalej len zákon). Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona. Z dokladov o
osobnom postavení musí byť zrejmé že uchádzač je oprávnený dodávať tovar obdobný ako predmet zákazky a
poskytovať pre ne technickú podporu.
Údaje o zapísaní v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona,
preukazujú vo verejnom obstarávaní splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 26 ods. 1 zákona.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike postupuje podľa § 26 ods. 4. resp. ods. 5 zákona. Doklady
a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j.
v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

III.2.2)

Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 12.4 Preukázanie
finančného a ekonomického postavenie preukáže uchádzač v ponuke nasledujúcimi dokladmi:
— podľa § 27 ods. 1 písm. a): uchádzač predloží vyjadrenie – potvrdenie banky (bánk) alebo pobočky
zahraničnej banky (bánk), v ktorých má uchádzač vedené účty, ktorým preukáže, že: účet uchádzača nebol
v predchádzajúcich troch rokoch (2011, 2012, 2013) v nepovolenom debete alebo v exekúcii a že uchádzač
v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár; Uchádzač zároveň musí predložiť čestné vyhlásenie,
že predložil vyjadrenie všetkých bánk/pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený účet, podpísané
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Vyjadrenia bánk
nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za
potvrdenie banky.
Odôvodnenie: DataCentrum požaduje preukázanie ekonomickej stability uchádzača,
— podľa § 27 ods. 1 písm. d): uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti uchádzač preukáže Výkazom ziskov a strát, resp. výkazom o príjmoch a
výdavkoch za každý z predchádzajúcich troch hospodárskych rokov, (2011-2013), ktorými uchádzač preukáže
výšku obratu za tržby z predaja tovaru a tržby za predaj tovarov a služieb. DataCentrum berie do úvahy
údaj uvedený ako súčet riadku 01 Tržby za predaj tovaru a riadku 05 Tržby za predaj tovarov a služieb a
požaduje aby tento súčet bol v hodnote minimálne 1 700 000 EUR alebo ich ekvivalent v cudzej mene spolu za
predchádzajúce tri roky. Výkazy ziskov a strát za uvedené obdobie musia byť osvedčené príslušným správcom
dane okrem roku 2013, kde postačuje čestné prehlásenie o uchádzača správnosti uvedených údajov podľa
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní resp. podľa rovnocenných predpisov platných v krajinách EU; za
osvedčenie sa považuje označenie kolkom alebo iným spôsobom, ktorým správca dane overuje tento doklad;
za osvedčenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou o doručení správcovi dane a pod.; DataCentrum
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bude akceptovať aj formu osvedčenia predmetného dokladu nasledovným spôsobom: doklad už bol v minulosti
osvedčený správcom dane a takto overený doklad bude predložený vo fotokópii, ktorá bude úradne overená.
Odôvodnenie: DataCentrum si vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky potrebuje overiť uchádzačovu
ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo dodať požadovaný predmet zákazky.
III.2.3)

Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
(1) Podľa § 28 ods. 1 písm. a) body 1 a 2 zákona uchádzač preukáže spôsobom a formou uvedenou v tomto
ustanovení zákona:
— zoznam dodávok v obsahu požadovanom zákonom a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
— jednotlivé potvrdenia – referencie – vyhotovené a podpísané osobou oprávnenou na právne úkony za
odberateľa, aj s potvrdením o kvalite dodania, pre každý obchodný prípad (referenciu).
— DataCentrum požaduje, aby finančný objem zoznamu dodávok tovarov rovnakého alebo podobného
charakteru ako predmet zákazky (dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky – napr. servery alebo
systémy pre uchovávanie dát dodanie tovarov musí prevažovať) bol spolu za obdobie 2011-2013 v hodnote
minimálne 1 700 000 EUR bez DPH alebo ich ekvivalent v cudzej mene, pričom nie je rozhodujúce o koľko
obchodných prípadov ide.
DataCentrum si vyhradzuje právo overiť každú zákazku a v prípade nepotvrdenia informácií uvedených v
doklade neuznať takúto zákazku. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne
kurzu ECB – Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň odoslania tohto oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne
zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Odôvodnenie: DataCentrum požaduje predloženie uvedených dokladov predovšetkým z dôvodu, aby uchádzač
preukázal schopnosť a praktické skúsenosti s realizáciou podobných alebo porovnateľných tovarov . ako je
predmet zákazky. Cieľom je zistiť, či uchádzač je schopný dodať požadovaný predmet zákazky v rozsahu a
kvalite požadovanej DataCentrom.
(2) Podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona v súbehu s § 29 zákona uchádzač preukáže spôsobom a formou
uvedenou v tomto ustanovení zákona:
a) platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001, minimálne na služby v oblasti
dodávky a servisu počítačových systémov a infraštruktúr.
Odôvodnenie: DataCentrum požaduje predloženie predmetných dokladov na preukázanie, že uchádzač
dodávané tovary alebo poskytované služby zabezpečuje v požadovanej kvalite v súlade s príslušnými normami
SR resp. EÚ.
(3) Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona:
— uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborný team garantujúci poskytnutie služieb súvisiacich
s predmetom zákazky spĺňajúcej požadované technologické kritéria. Uchádzač preukáže splnenie tejto
podmienky:
a) platný certifikát od výrobcu serverov typ x86 alebo od inej osoby oprávnenej vydať takýto certifikát
preukazujúci odborné znalosti experta v oblasti inštalácie, konfigurovania a servisu serverov typ x86, ktoré budú
predmetom ponuky uchádzača (najmenej 2 osoby);
b) platný certifikát od výrobcu technológií na ukladanie dát, alebo od inej osoby oprávnenej vydať takýto
certifikát preukazujúci odborné znalosti experta v oblasti inštalácie, konfigurovania a servisu technológií na
ukladanie dát, ktoré budú predmetom ponuky uchádzača (najmenej 2 osoby);
c) platný certifikát od výrobcu technológií SAN, alebo od inej osoby oprávnenej vydať takýto certifikát
preukazujúci odborné znalosti experta v oblasti inštalácie, konfigurovania a servisu technológií SAN, ktoré budú
predmetom ponuky uchádzača (najmenej 2 osoby);
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d) platný certifikát o odbornej a technickej spôsobilosti v oblasti architektúry riešení na úrovni Enterprise
Architecture TOGAF, PeaF alebo ekvivalent (najmenej 1 osoba);
e) platný certifikát o odbornej a technickej spôsobilosti IT špecialistu zahŕňajúcej inštaláciu, implementáciu a
administráciu riešení virtualizačnej platformy na úrovni VMware Certified Professional alebo ekvivalent, ktoré
budú predmetom ponuky uchádzača (najmenej 2 osoby);
Odôvodnenie: DataCentrum požaduje preukázanie zabezpečenia citovaných certifikátov a odborne garantovať
dizajn a návrh predmetu dodávky čo do rozsahu a kvality, ale aj požadovanú úroveň integrácie do existujúceho
prostredia DataCentra. Predmetná podmienka účasti vychádza zo skutočnosti, že predmetom zákazky je
dodávka HW zariadení s operačnými systémami, licenčného softvérového vybavenia a služieb a zároveň
integrácia do existujúceho prostredia DataCentra. Všetky vyššie uvádzané produkty DataCentrum v súčasnosti
reálne používa a je žiaduce, aby úspešný dodávateľ bol odborne aktívny pri integrácií dodávaných HW
zariadení, softvérových licencií a poskytovaných služieb do existujúceho prostredia DataCentra.
(4) Podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona:
— ak bude podiel subdodávok u služieb vyšší ako 50 % z ceny služieb, uchádzač uvedie podiel plnenia zo
zmluvy (vo finančnom alebo vecnom rozsahu), ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom/subdodávateľmi, spolu s uvedením ich identifikačných údajov, ak sú známi, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
ak nebolo pridelené identifikačné číslo. V tomto prípade uchádzač v ponuke v časti ostatné predloží doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti o osobnom postavení za subdodávateľov v rozsahu podľa § 26 ods. 2
zákona. To platí aj ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženému v ponuke. Odôvodnenie: v
súlade s ustanovením § 32 ods. 3, písm. b) bod 2, v súbehu s § 28 ods. 1 písm. k) zákona.
(5) Všetky doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní musia byť predložené ako
originály alebo úradne overené kópie.
(6) Ak bude vytvorená skupina, ponuka musí obsahovať informácie a doklady tejto skupiny podľa § 31 zákona
o verejnom obstarávaní a určenie kontaktov kontaktnej osoby, ktorá bude v procese verejného obstarávania
skupinu zastupovať (zástupca splnomocneného člena skupiny). Splnomocnenie člena skupiny musí obsahovať
oprávnenie pre jedného člena skupiny prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene ostatných
členov skupiny.
III.2.4)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.3)

Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1)

Informácie o konkrétnej profesii

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

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
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Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných podkladov a požiadaviek na predmet zákazky
a úplnosť ponuky a nebudú vylúčení z tejto verejnej súťaže, budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii.
IV.3)

Administratívne informácie

IV.3.1)

Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
11/2013

IV.3.2)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 243-422328 z 14.12.2013

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: 20.3.2014 - 15:00
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
20.3.2014 - 15:00

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
Iné: SK.

IV.3.7)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 31.8.2014

IV.3.8)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24.3.2014 - 09:00
Miesto:
DataCentrum.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)

Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

VI.3)

Doplňujúce informácie
Požaduje sa zábezpeka vo výške 40 000 EUR, súťažné podklady a prípadné doplnenia a vysvetlenia sú
dostupné na webovej stránke DataCentra v profile verejného obstarávateľa, o súťažné podklady je možné
požiadať písomne, o vysvetlenie je možné požiadať písomne do 12.3.2014 doručením do 14.00 hod.

VI.4)

Odvolacie konanie

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219
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VI.4.2)

Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Presne podľa § 136 ods. 3 zákona 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.3)

Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
17.2.2014
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