
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2   podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Elektrotechnický ústav SAV
Vnútroštátne identifikačné číslo:  00598429
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  EÚ SAV
Kontaktná osoba: doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.
Mobil: +421 903500932
Telefón: +421 484700663
Fax: +421 254775816
Email: peter.takac@phostec.eu
Internetová adresa (internetové adresy)
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
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Iné (uveďte)
Iný predmet:  Veda a výskum

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
Nákup zariadení - píla na delenie dosiek, merací prístroj – profilometer a RTG difraktometer

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:  Slovenská akadémia
vied, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava - detašované pracoviskoVrbovská cesta 5051/110, 921 01 Piešťany
Kód NUTS:SK021

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Obstaranie zariadení pre mechanickú úpravu dosiek polovodičových materiálov, ich mechanickú charakterizáciu a tiež
charakterizáciu ich vnútornej kryštalickej štruktúry a štruktúry nanesených vrstiev pomocou RTG difraktometrie.
Predmetom zákazky je dodávka štyroch zariadení, ktoré spolu vytvárajú jednu sadu vzájomne súvisiacich prístrojov: 
1) 1 ks píla na delenie ingotov na dosky ako aj na delenie samotných dosiek polovodičových materiálov. Pre delenie sa
použije drôt o priemere 0,1 až 0,5 mm osadený diamantovými zrnami so zrnitosťou max. 64 m, minimálna dĺžka drôtu
je 15 m, a pre jeho lepšie využitie drôt počas pílenia vždy po ubehnutí svojej dĺžky zmení smer pohybu. Požadovaný
rozmer rezanej vzorky je min. 220 mm výška, 200 mm šírka, a 200 mm hĺbka. Stôl pre uchytenie rezanej vzorky musí
byť vybavený T-drážkami pre montáž pomocných predmetov, a píla umožňuje samostatnú reguláciu rýchlosti pohybu
drôtu minimálne v rozsahu 0 2 m/s, samostatné konštantné nastavenie ťahu drôtu, a samostatné konštantné nastavenie
sily, ktorou je rezaný predmet tlačený do rezu. Píla je uspôsobená pre kvapalinové chladenie vzorky počas rezu. 
2) 2 ks meracie prístroje profilometre vybavené CNC riadením pre mechanickú charakterizáciu dosiek polovodičových
materiálov. Požaduje sa rozsah súvislo snímanej plochy min. 120 x 200 mm, kde prvý uvedený rozmer (označený ďalej
ako os X) sa musí dosiahnuť súvislým numericky riadeným pohybom meracieho hrotu s prítlačnou silou menšou ako 1
mN, a druhý uvedený rozmer (označený ďalej ako os Y) súvislým numericky riadeným pohybom stola s nosnosťou min.
10 kg. Rozsah merania v smere kolmom na rovinu určenú osami X a Y (označený ďalej ako os Z) je min. 1 mm, pričom
v závislosti na výškovom profile charakterizovaných dosiek je možné rozsah merania v osi Z prepínať nasledovne:
plus/mínus 25 mikrometrov, plus/mínus 50 mikrometrov, plus/mínus 250 mikrometrov, plus/mínus 500 mikrometrov,
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požadované rozlíšenie je min. 1:100000, t.j. pri najmenšom rozsahu 0,5 nm. Mechanizmus pohybu meracieho hrotu
obsahuje v sebe vysoko kvalitnú referenčnú rovinu s parametrom Rz<30 nm na dĺžke min. 120 mm pri rýchlosti 0,1
mm/s, v dôsledku čoho bude profil snímaný v osi X meraný ako absolútny profil voči uvedenej referenčnej rovine. Os X
pohybu meracieho hrotu je možné nakláňať voči vodorovnej rovine v rozsahu min. 45°. Merací hrot musí byť v smere
osi Z výškovo polohovateľný min. v rozsahu 500 mm. Pracovná doska, na ktorú sa upevňujú stôl resp. merané predmety
priamo, je vyhotovená z tvrdej horniny o rozmeroch min. 500 x 700 mm, je vybavená min. troma T-drážkami, a je
odpružená od okolitého prostredia pomocou sady vzduchových pružín. Z nasnímaných údajov prístroj stanoví
charakteristiky povrchu profil, drsnosť, vlnitosť (po odfiltrovaní drsnosti), a tiež 2D a 3D spracovanie výsledkov vo forme
protokolov a topografickej mapy. V zostave prístroja je dodaný aj etalón s certifikátom pre kontrolu a kalibráciu
minimálne týchto parametrov: rovná plocha s parametrom Rz<15 nm, Rt, Ra a Rsm. 
3) 1 ks RTG difraktometer pre a) charakterizáciu vnútornej kryštalickej štruktúry dosiek polovodičových materiálov, na
nich nanesených vrstiev a iných tuhých látok, a tiež pre b) stanovenie parametrov skúmaných materiálov, ktoré závisia
od vnútornej kryštalickej štruktúry, a to najmä stanovenie kvality kryštalickej mriežky vo vnútri materiálu a v
podpovrchovej oblasti, v prípade nanesených vrstiev stanovenie ich zloženia, hustoty, hrúbky, kvality povrchu medzi
vrstvami, nesúladu štruktúry vrstvy a substrátu, napätia a relaxácie vrstiev, a v prípade iných tuhých látok stanovenie
ich fázového zloženia. Požaduje sa aby všetky komponenty RTG difraktometra, najmä goniometer, držiak vzorky, zdroj
RTG žiarenia, optika dopadajúceho RTG lúča, optika odrazeného RTG lúča, detektory, riadiaci a vyhodnocovací software,
boli produktami jedného výrobcu. Vysokonapäťový zdroj pre napájanie zdroja RTG žiarenia musí mať výkon min. 3 kW,
napätie min. 60 kV, a prúd min. 60 mA. Goniometer difraktometra má 2 nezávisle ovládané ramená s polomerom väčším
ako 300 mm, pričom rameno pre uchytenie optiky dopadajúceho lúča pri montáži viacerých komponentov za sebou musí
byť prestaviteľné na polomer väčší ako 400 mm. Uhly obidvoch ramien musia byť merané optickým dekodérom priamo
na zariadení, a nie sprostredkovane cez meranie pohybu motora resp. cez prevody. Požaduje sa minimálne tento rozsah
uhlov ramien goniometra: uhol = -90° až 120°, uhol 2 = -40° až 160°. Meraná vzorka môže mať tvar kruhu s
priemerom minimálne 100 mm, výškou min. 20 mm a váhou min. 0,5 kg. Držiak vzorky umožňuje jej polohovanie v
rovine XY v každej osi v rozsahu min. 100 mm a v smere osi Z min. 12 mm, kde rovina XY je rovina vzorky, na ktorej sa
uskutočňuje meranie, a os Z je kolmá na túto rovinu. Držiak vzorky ďalej musí umožňovať jej rotáciu minimálne v
rozsahu uhla 360°, a tiež jej náklon min. v rozsahu uhla 92°. Zdroj RTG žiarenia musí umožňovať generáciu RTG
žiarenia s príkonom min. 1800 W, musí byť vybavený Cu anódou s čiarovým ohniskom o rozmere min. 0,4 x 12 mm, a
musí generovať žiarenie v 2 geometrických formách ako bodový lúč a ako čiarový lúč, ktoré sa dajú prepínať bez
použitia náradia. RTG optika musí umožňovať plnenie hore uvedených úloh metódami štandardnej difrakcie, reflektivity
a tzv. in plane difrakcie pri využití merania máp recipročného priestoru s vysokým rozlíšením a tzv. rocking kriviek. Sú
požadované 2 detektory RTG žiarenia, a súčasťou zostavy prístroja sú aj dve referenčné vzorky pre kontrolu nastavenia
optických prvkov.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 38947000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38552000-9,  43812000-8 

II.1.7)    Informácia 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

Dodávka pozostáva zo štyroch zariadení, ktoré spolu vytvárajú jednu sadu vzájomne súvisiacich prístrojov: 
1 ks píla na delenie ingotov na dosky ako aj na delenie samotných dosiek polovodičových materiálov, 
2 ks meracie prístroje profilometre pre mechanickú charakterizáciu dosiek polovodičových materiálov, 
1 ks RTG difraktometer pre a) charakterizáciu vnútornej kryštalickej štruktúry dosiek polovodičových materiálov, na nich
nanesených vrstiev a iných tuhých látok, a tiež pre b) stanovenie parametrov skúmaných materiálov, ktoré závisia od
vnútornej kryštalickej štruktúry, a to najmä stanovenie kvality kryštalickej mriežky vo vnútri materiálu a v podpovrchovej
oblasti, v prípade nanesených vrstiev stanovenie ich zloženia, hustoty, hrúbky, kvality povrchu medzi vrstvami, nesúladu
štruktúry vrstvy a substrátu, napätia a relaxácie vrstiev, a v prípade iných tuhých látok stanovenie ich fázového zloženia.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  447 500,0000 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
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  3
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ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
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 financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EU.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina
dodávateľov utvorená na dodanie tovaru, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, nemusí vytvoriť určitú
právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za
všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v procese plnenia Kúpnej zmluvy. Všetci
členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie tovarov musia jednému z členov skupiny dodávateľov udeliť
splnomocnenie konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní,
ako aj konať v mene skupiny dodávateľov pre prípad prijatia ponuky, podpisu Kúpnej zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Kúpnej zmluvy.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym 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
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní: 
1.1.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; 
1.2. Nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
1/3 skutková podstata súvisí s podnikaním; 
1.3. Nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 
1.4. Nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
1.5. Nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia; 
1.6 je oprávnený dodávať tovary vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku; 
1.7. Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať; 
1.8. 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; 
1.9. Nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia; 
1.10. 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; 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10: 
1.11. podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace; 
1.12. podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace; 
1.13. podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace; 
1.14. podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace; 
1.15. podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar; 
1.16. podľa bodu 1.8, 1.9 a 1.10; čestným vyhlásením; 
1.17.1 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01.
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07.2013 /t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre
verejné obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu/nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
1.17.2 Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.
06.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal 
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania
predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že
spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani
tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].  
1.18. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu,
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname
podnikateľov; 
1.19. Ak má 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 alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu; 
1.20. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ (osoba podľa § 7 zákona) preukázať, bude zo zadávania zákazky vylúčený; 
1.21. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom
obstarávaní , porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo
bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. Lehota podľa bodu 1.20 plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným; 
1.22. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: 
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, 
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 
c ) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo  
d) iný právoplatný rozsudok súdu. 
1.23. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta
alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu. 
1.24. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje 
verejný obstarávateľ; 
1.25. Uchádzač, 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) (bod 1.6) zákona o
verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť; 
1.26. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Čestné vyhlásenie musí obsahovať jednoznačnú
informáciu, ktorú konkrétnu podmienku účasti ním uchádzač preukazuje. 
Všetky požadované doklady a dokumenty musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie. 
Odôvodnenie primeranosti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky vyplývajú z kogentných ustanovení zákona podľa § 26
v spojení s § 100 ods. 1 písm. b) zákona.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v zmysle § 27 zákona o 
verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením štatutárom overených kópií dokladov, podľa § 27 odst.1)/c
požadovaných v bode 2.1: 
2.1 Súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich 
2.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje 
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, podľa bodu 2 časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne. 
 
Odôvodnenie podmienok: 
Verejný obstarávateľ si potrebuje overiť ekonomické výsledky uchádzača a posúdiť schopnosť bezproblémovo plniť
predmet zákazky, a to v rozsahu primerane k predpokladanej hodnote zákazky.

4/6



III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na
dodanie predmetu zákazky. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením
dokumentácie podľa § 28, odst. l)/1, požadovanej v bode 3.1. : 
3.1 vzorkami, opismi alebo fotografiami 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť originály opisov v tlačenej alebo elektronickej podobe alebo jasných špecifikácií
k jednotlivým tovarom predmetu zákazky. V prípade predkladania katalógov, katalógy môžu byť predložené v jazykovej
mutácií, verejný obstarávateľ však požaduje aspoň sumárny preklad do slovenského jazyku. (preklad nemusí byť úradne
potvrdený) 
3.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje 
splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa bodu 3 časti A.2 Podmienky
účasti uchádzačov týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne. 
Odôvodnenie podmienok: 
Verejný obstarávateľ si potrebuje z predložených opisov posúdiť a overiť splnenie technických parametrov ponúkaných
zariadení od uchádzača, ktoré verejný obstarávateľ požaduje v opise zákazky.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Otvorená

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:  Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Súťažných
podkladoch.

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

NLZ01/2014
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
Dátum a čas:  09.12.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  09.12.2014 10:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  31.03.2015

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  09.12.2014 13:00
Miesto:  Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravska cesta 9, 841 04 Bratislava
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

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  OPVaV-2011/2.2/07-SORO, Operačný program Výskum a
vývoj, Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a
vývojom do praxe 
Projekt:26220220172

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
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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

VI.4.3)    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

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.10.2014

6/6


