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Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84115-2017:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Považská Bystrica: Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
2017/S 046-084115
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
R&D Composite, s.r.o.
50678825
Orlové 359
Považská Bystrica
017 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com
Kód NUTS: SK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk
I.2)

Spoločné verejné obstarávanie

I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.ezakazky.sk

I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: podľa § 8 ZVO

I.5)

Hlavná činnosť
Iná činnosť: priemyselná výroba

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“.
Referenčné číslo: 17/ME/2017

II.1.2)

Hlavný kód CPV
31640000

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
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Logický celok 1 – 3D tlačiareň:
— Technológia 3D tlače: Fused Deposition Modelling (FDM) / Freeform fabrication (FFF) tavením nanášané
modelovanie,
— Tlačová hlava: Dvojitá tryska so zdvíhacím mechanizmom a ľahko vymeniteľné tlačové jadrá,
— Konštrukční objem max.:
Ľavá tryska: 215 x 215 x 300 mm,
Pravá tryska: 215 x 215 x 300 mm,
Dvojitý materiál: 197 x 215 x 300 mm.
Logický celok 2 – Zmiešavač na živicu:
— Dávkovací a zmiešavací stroj s automatickou kontrolou miešacieho pomeru a výstupu prostredníctvom
prietokomerov a dotykového displeja min. 19",
— Zariadenie pre zmiešanie dvoch komponentov:
A-Komponent živica, dynamická viskozita 13 000 mPa.s, hustota 1,14 g/cm³ pri 25 °C,
B-Komponent tvrdidlo, dynamická viskozita 30 mPa.s, hustota 0,96 g/cm³ pri 25 °C.
Logický celok 3 – Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok
— vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 420 mm,
— uzavieracia sila do 1 000 kN.
II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 277 498.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Logický celok 1 – 3D tlačiareň
Časť č.: 1

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
30200000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Požadované technické parametre. V cenovej ponuke požadujeme oceniť 3D tlačiareň (vrátane 100 kg ABS
spotrebný materiál).
Minimálne požiadavky:
— Technológia 3D tlače: Fused Deposition Modelling (FDM) / Freeform fabrication (FFF) tavením nanášané
modelovanie.
— Tlačová hlava: Dvojitá tryska so zdvíhacím mechanizmom a ľahko vymeniteľné tlačové jadrá.
— Konštrukční objem max.:
Ľavá tryska: 215 x 215 x 300 mm,
Pravá tryska: 215 x 215 x 300 mm,
Dvojitý materiál: 197 x 215 x 300 mm,
Priemer struny: 2,85 mm,
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Priemer trysky: 0,4 mm,
Rozlíšenie vrstvy: Tryska 0,4 mm; min. v rozsahu: 20 až 200 m,
Presnosť krokov os XYZ: 12,5; 12,5; 2,5 m,
Rýchlosť pohybu tlačiarenskej hlavy: min. 30 300 mm/s,
Rýchlosť toku materiálu: min. do 16 mm³/s,
Konštrukčná podložka: vyhrievaná sklenená podložka,
Typy materiálov: PLA,PVA, ABS, CPE, Nylon,
Autokalibrácia podložky: áno,
Automatické rozpoznávanie materiálu: áno,
Vyhrievanie podložky: áno,
Maximálna teplota podložky: 100° C,
Zahrievacia doba konštrukčnej podložky: pod 4 min (od 20 do 60 °C),
Vymeniteľná tlačová hlava: áno,
Maximálna teplota tlačovej hlavy: 280 °C,
Zahrievacia doba trysky: pod 2 min.,
Priemerná prevádzková hlučnosť: pod 55 dBA,
Požaduje sa dodanie oficiálneho softvéru doporučený výrobcom pre plnohodnotnú prácu so zariadením.
Podporované operačné systémy: MS Windows, Mac OS X, Linux.
Podporované formáty: .stl, .obj, .dxf.
Pripojenie: WiFi, Ethernet, USB kľúč.
Kamera: áno.
Max. vonkajšie rozmery (h x š x v): 350 x 510 x 700 mm.
Max. čistá hmotnosť: 12 kg.
Spotrebný materiál:
Názov: Akrylonitril-butadién-styrénový polymér (ABS),
Priemer: 2,85 mm (+/- 0,10 mm),
Balenie: cievka 750 g.
Dodávka na miesto prevádzky: v cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky (Považská
Bystrica). Montáž zariadenia: v cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste prevádzky
(Považská Bystrica). Základné zaškolenie obsluhy: v cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie
obsluhy v mieste prevádzky (Považská Bystrica).
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 083.25 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch
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II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program výskum a inovácie.

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej
ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi
vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho
protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Logický celok 2 – Zmiešavač na živicu
Časť č.: 2

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
42611000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Požadované technické parametre. V cenovej ponuke požadujeme oceniť Zmiešavač na živicu s automatickou
kontrolou miešacieho pomeru a výstupu prostredníctvom prietokomerov a dotykového displeja min. 19".
Minimálne požiadavky:
— Dávkovací a zmiešavací stroj s automatickou kontrolou miešacieho pomeru a výstupu prostredníctvom
prietokomerov a dotykového displeja min. 19".
— Zariadenie pre zmiešanie dvoch komponentov:
A-Komponent živica, dynamická viskozita 13 000 mPa.s, hustota 1,14 g/cm³ pri 25 °C,
B-Komponent tvrdidlo, dynamická viskozita 30 mPa.s, hustota 0,96 g/cm³ pri 25 °C.
Pomer miešania: približne 100: 16.
Objem výroby: min. 1,5 kg/min.
Max. prevádzkový tlak 60 bar.
Pripojenie: 400 V, 63 Amp.
Tlak vzduchu: 6-8 bar.
Konštrukcia:
— rám so zberným zásobníkom a 2 fixné + 2 pohyblivé kolieska,
— Elektronický box so Systemovou riadiacou jednotkou pre:
meranie prietoku komponentov A a B vratane regulácia pomeru miešania a výstupu,
kontrola tlaku vzduchu,
kontrola minimálnej hladiny,
kontrola teploty,
dátumový protokol cez USB.
Pre komponent A:
— nádoba s celkovou kapacitou min. 60 L,
— teplota min./max.: -5/95 °C,
— max. tlak 2 bar,
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— senzor pre sledovanie úrovne hladiny,
— elektrický ohrievač 1,7 KW pre kapacitu 45/60 L, 230 V s bimetalovým regulátorom,
— miešadlo s elektrickým motorom pre nádobu s objemom 60 L,
— čerpadlo s frekvenčným meničom 1,5 KW,
— presná dávkovacia pumpa 4,8 cm³,
— jednotka na meranie prietoku.
Pre komponent B:
— nádoba s celkovou kapacitou min. 45 L,
— teplota min./max.: -5/95 °C,
— max. tlak 2 bar,
— senzor pre sledovanie úrovne hladiny,
— silikagél filter s kapacitou približne 100 g,
— čerpadlo s frekvenčným meničom 0,55 KW,
— presná dávkovacia pumpa 1,2 cm³,
— jednotka na meranie prietoku,
— obehový systém pre komponenty A/B v smere: nádoba čerpadlo nádoba, vrátane pneumatické guľové ventily
s finálnym polohovým spínačom,
— kompletná súprava PTFE hadíc pre všetky pripojenia,
— tlakový senzor -1-100 bar 1/2" v zmiešavacej hlave,
— zmiešavacia hlava s 3 ventilmi:
ventil pre komponent A, 4 mm dlhá ihla,
ventil pre komponent B, 2 mm dlhá ihla,
čistiaci ventil, 4 mm dlhá ihla,
— motor zmiešavacej hlavy 0,15 KW,
— prístroj na testovanie zmiešavacieho pomeru pre 2 komponenty,
— jedným smerom dynamicky zmiešavacia tryska 13 mm x 12 prvkov s výlevkou a riadením rýchlosti
materiálového vstupu, 1 balenie po 50 jednotiek,
— úplná automatická regulácia plniacej stanice.
Dodávka na miesto prevádzky: v cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky (Považská
Bystrica). Montáž zariadenia: v cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste prevádzky
(Považská Bystrica). Základné zaškolenie obsluhy: v cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie
obsluhy v mieste prevádzky (Považská Bystrica).
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 85 731.50 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie

II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie
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II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačného programu Výskum a inovácie.

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej
ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi
vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho
protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.

II.2)

Opis

II.2.1)

Názov:
Logický celok 3 – Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok
Časť č.: 3

II.2.2)

Dodatočné kódy CPV
31640000

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica.

II.2.4)

Opis obstarávania:
Požadované technické parametre. V cenovej ponuke požadujeme oceniť Vstrekovací lis I. pre spracovanie
termoplastov.
Minimálne požiadavky:
— vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 420 mm,
— uzavieracia sila do 1 000 kN,
— otváracia sila do 250 kN, zdvih 500 mm,
— vyhadzovania sila do 40 kN, zdvih 175 mm,
— hydraulický systém s 2 energetickými úspornými čerpadlami pre regulované pohyby stroja a polohové závislé
rampovanie,
— uzavieracia sila riadená servoregulovaným čerpadlom,
— prítlačná sila trysky programovateľná a manuálne nastaviteľná,
— 1 sada upínacích dosiek 420 s centrálnou pozíciou vstrekovania a stredovým otvorom o priemere 125 mm,
— vstrekovacia jednotka horizontálna 290 podľa EUROMAP, pre vstrekovanie cez pevnú upínaciu dosku formy,
— vstrekovacia jednotka so servoreguláciou,
— vstrekovacia jednotka v centrálnej polohe vstrekovania s pripojením ako jeden montážny celok,
— plastifikačný valec v korózie odolnom a oteru vzdornom prevedení so závitovkou o priemere 35 mm (bez
trysky),
— násypka pre granulat z nerezovej ocele s objemovou kapacitou min. 50 L,
— uzatváracia jednotka plne hydraulická s centrálne umiestneným hydraulickým valcom a so 4 vodiacimi stĺpmi,
ktoré je možné jednotlivo vysunúť,
— pohyby uzatváracej jednotky programovo riaditeľne,
— chladiaci okruh stroja programovateľný a regulovaný,
— rozvádzač chladiacej vody so 4 nezávislými chladiacimi okruhmi, vrátane meracích trubíc,
— riadiaci systém modulárny, grafický multiprocesorový systém,
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— plochá farebná TFT obrazovka s HD min. 15",
— kontrolné funkcie zabudované v riadiacom systéme pre overenie správnosti základných údajov zadávaných
obsluhou,
— rozhranie V24 pre tlačiareň,
— programové zaistenie požadovanej kvality výroby s kontrolnou grafikou a vyhodnocovaním chyb,
— rozhranie pre manipulátor podľa Euromap 67, 50-polový konektor.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Vstrekovací lis II. Pre spracovanie termoplastov. Minimálne požiadavky:
— vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 470 mm,
— uzavieracia sila do 1 500 kN,
— otváracia sila do 350 kN, zdvih 500 mm,
— vyhadzovania sila do 40 kN, zdvih 175 mm,
— hydraulický systém s 2 energetickými úspornými čerpadlami pre regulované pohyby stroja a polohové závislé
rampovanie,
— uzavieracia sila riadená servoregulovaným čerpadlom,
— prítlačná sila trysky programovateľná a manuálne nastaviteľná,
— 1 sada upínacích dosiek 470 s centrálnou pozíciou vstrekovania a stredovým otvorom o priemere 125 mm,
— vstrekovacia jednotka horizontálna 400 podľa EUROMAP, pre vstrekovanie cez pevnú upínaciu dosku formy,
— vstrekovacia jednotka so servoreguláciou,
— vstrekovacia jednotka v centrálnej polohe vstrekovania s pripojením ako jeden montážny celok,
— plastifikačný valec v korózie odolnom a oteru vzdornom prevedení so závitovkou o priemere 40 mm (bez
trysky),
— násypka pre granulat z nerezovej ocele s objemovou kapacitou min. 50 L,
— uzatváracia jednotka plne hydraulická s centrálne umiestneným hydraulickým valcom a so 4 vodiacimi stĺpmi,
ktoré je možné jednotlivo vysunúť,
— pohyby uzatváracej jednotky programovo riaditeľne,
— chladiaci okruh stroja programovateľný a regulovaný,
— rozvádzač chladiacej vody so 4 nezávislými chladiacimi okruhmi, vrátane meracích trubíc,
— riadiaci systém modulárny, grafický multiprocesorový systém,
— plochá farebná TFT obrazovka s HD min. 15",
— kontrolné funkcie zabudované v riadiacom systéme pre overenie správnosti základných údajov zadávaných
obsluhou,
— rozhranie V24 pre tlačiareň,
— programové zaistenie požadovanej kvality výroby s kontrolnou grafikou a vyhodnocovaním chyb,
— rozhranie pre manipulátor podľa Euromap 67, 50-polový konektor.
Temperačná jednotka pre vstrekolisy: v cenovej ponuke požadujeme oceniť Temperačnú jednotku pre
vstrekolisy.
II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 184 683.25 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
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Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.12)

Informácie o elektronických katalógoch

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Výskum a inovácie.

II.2.14)

Doplňujúce informácie
Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry vystavenej
ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi
vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho
protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
A. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu;
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
Podľa § 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:
a) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
b) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,
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c) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
d) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
e) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Nevyžaduje sa.

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Podľa § 34 ods.1 písm. m):
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické
normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou
posudzovať zhodu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podľa § 34 ods. 1 písm. m) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti pre predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje predloženie prospektovým materiálom ponúkaného zariadenia
v slovenskom jazyku s fotografiou tovaru alebo iný doklad obsahujúci fotografie ponúkaného zariadenia spolu
s identifikáciou technických parametrov tohto zariadenia. Z predloženého prospektového materiálu musí byť
zrejmý podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s
uvedením jeho obchodného názvu a typového označenia.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje skúsenosti uchádzačov pri dodaní predmetu zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky. Požiadavka je dostatočná a
primeraná, postačujúca verejnému obstarávateľovi na preukázanie schopnosti splniť predmet budúcej zákazky,
zároveň je stanovená nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť široký okruh uchádzačov.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač
alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.
Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať predmet zmluvy,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky
alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

III.1.5)

Informácie o vyhradených zákazkách

III.2)

Podmienky týkajúce sa zákazky
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Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3)

Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
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Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme

IV.1.4)

Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii

IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.1)

Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/04/2017
Miestny čas: 09:00

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2017

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/04/2017
Miestny čas: 09:30
Miesto:
Refam s.r.o., Staničná 898/6, 924 01 Galanta.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Komisia verejného obstarávateľa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)

Informácie o elektronickom riadení práce

VI.3)

Doplňujúce informácie:
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi:
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k
obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia
sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli
www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje registrácia
záujemcu na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu
na uvedenom portáli verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, ak sa uplatnilo.
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V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP, uplatnenie revíznych postupov v podobe žiadosti
o nápravu zo strany záujemcu či uchádzača musia byť tieto doklady doručené verejnému obstarávateľovi
prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk, takéto doručenie sa považuje za moment
doručenia. Námietka sa verejnému obstarávateľovi doručuje tiež v listinnej forme, prostredníctvom poštovej
prepravy, kuriérom či osobne, v tomto prípade až takéto doručenie sa považuje za moment doručenia.
Verejný obstarávateľ bude poskytovať vysvetlenie, či vybavenie žiadosti o nápravu smerom k záujemcom či
uchádzačom prostredníctvom elektronického portálu www.ezakazky.sk do elektronického konta záujemcu či
uchádzača, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške:
Logický celok 1 – 3D tlačiareň vo výške 210 EUR (slovom dvestodesať EUR).
Logický celok 2 – Zmiešavač na živicu vo výške 1 710 EUR (slovom jedentisícsedemstodesať EUR).
Logický celok 3 – Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok vo výške 5 540
EUR (slovom päťtisícpäťstoštyridsať EUR).
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je
práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
(ďalej len zákon o registri partnerov verejného sektora), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), nadobudol účinnosť 1.2.2017.
VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.3)

Postup preskúmania

VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
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Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/03/2017
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