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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.

Rozhlas a televízia Slovenska
IČO: 47232480
Mlynská dolina , 845 45 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Košutzký, Ing. Miloš Figura, Alexander Kovács, JUDr. Oľga Adamcová, Mgr. Miroslava Juru
Telefón: +421 260613322
Fax: +421 260614443
Email: olga.adamcova@rtvs.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.rtvs.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 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
Obrazová réžia pre prenosový voz
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
NUTS kód:
SK010
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Obrazová réžia je určená do prenosového voza BA1 z dôvodu prestavby technológie na HD.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 32350000-1
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 85 000,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 4

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: 1.1Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.

1.2Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných od 1. 7. 2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal výpis zo
zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nemusí vo svojej ponuke predložiť žiadne doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.3Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 30.6.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal potvrdenie o
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zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nemusí vo svojej ponuke predložiť toto potvrdenie, avšak je
potrebné, aby do ponuky predložil nasledovné doklady podľa § 26 ods. 1 písm. h), i), j) zákona o verejnom obstarávaní
vo forme čestných vyhlásení.

III.1.2.
III.1.3.

1.4Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26
ods. 1 nevydáva alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla.
1.5Ak 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
uchádzača.
V súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej
podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: verejný obstarávateľ určil podmienku
účasti v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
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: 1.§ 28 ods. 1 písm.d)
zákona uchádzač (alebo osoba podľa § 28 ods. 2 zákona) musí preukázať autorizované partnerstvo s výrobcom
ponúkaného zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielov, resp. autorizáciu na výkon servisných činností vrátane
dodávky náhradných dielov na ponúkanom zariadení udelenú jeho výrobcom.
Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže potvrdením výrobcu o oprávnení udelenom uchádzačovi (alebo osobe
podľa § 28 ods. 2 zákona) vykonávať autorizovaný servis na ním vyrábanom zariadení.
2. § 28 ods.1 písm. e) zákona - Platný certifikát podľa EN ISO 9001.
3. § 28 ods. 1 písm. d) zákona uviesť mená, priezviská a odbornú kvalifikáciu minimálna dvoch pracovníkov, ktorí sú
oprávnení uvedené služby vykonávať (§ 32 ods. 7 zákona)
4. § 28 ods.1 písm. l) bod 1 zákona - Prospekty v jazyku slovenskom alebo jazyku anglickom.
5. § 28 ods.1 písm. l) bod 2 zákona vyhlásenie o zhode.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu 1.Uchádzač (alebo osoba podľa § 28 ods. 2 zákona) musí
preukázať autorizované partnerstvo s výrobcom ponúkaného zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielov, resp.
autorizáciu na výkon servisných činností vrátane dodávky náhradných dielov na ponúkanom zariadení udelenú jeho
výrobcom.
Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže potvrdením výrobcu o oprávnení udelenom uchádzačovi (alebo osobe
podľa § 28 ods. 2 zákona) vykonávať autorizovaný servis na ním vyrábanom zariadení.
K bodu 2.Platný certifikát podľa EN ISO 9001.
K bodu 3. formou Čestného vyhlásenia.
K bodu 4.Prospekty v jazyku slovenskom alebo jazyku anglickom.
K bodu 5. Vyhlásenie o zhode.
DOKUMENT /Y/ POD BODOM 1, 2, 5 V PRÍPADE, ŽE SÚ VYDANÉ V INOM AKO SLOVENSKOM JAZYKU MUSIA BYŤ
ÚRADNE PRELOŽENÉ DO JAZYKA SLOVENSKÉHO.
K bodom 1,2,3,4,5: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky vo vzťahu k predmetu zákazky a jej potrebu zahrnutia nasledovne:
uchádzač musí preukázať, že disponuje príslušnými požadovanými dokladmi, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu
zákazky z hľadiska technickej a odbornej spôsobilosti.
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
RTVS/101/2013
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 09.12.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2013 09:00
Podmienky otvárania ponúk
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Dátum a čas: 09.12.2013 10:00
Miesto : Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Budova tvorby programu, 6. poschodie,
zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
Otváranie časti ponúk "Ostatné" je bez prítomnosti uchádzačov. Presný dátum a čas otvárania časti ponúk označených
ako "Kritérium" bude v súlade s ustanovením § 41 ods. 2 a 3) zákona o verejnom obstarávaní oznámený všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa otvárania časti ponúk označených ako "Kritérium" za
uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže na otváraní časti ponúk označených ako "Kritérium" preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a
splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí písomnú
žiadosť o súťažné podklady poštou, faxom alebo e-mailom na adresu kontaktného miesta. Pri vyžiadaní súťažných
podkladov faxom alebo elektronickou poštou musí uchádzač potvrdiť žiadosť o vydanie súťažných podkladov aj v
listinnej podobe v originálnom vyhotovení do troch pracovných dní.
Dátum odoslania tejto výzvy
15.11.2013
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