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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.

SLUŽBA NITRA, s.r.o.
IČO: 00167819
Pražská 33 , 949 01 Nitra
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, ApolloBusiness Center II, blok E, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Mobil: +421 917209747
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sluzbanitra.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sluzbanitra.sk
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, ApolloBusiness Center II, blok E, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Mobil: +421 917209747
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk
Internetová adresa (URL): http://www.octigon.sk
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Mobil: +421 917209747
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk
Internetová adresa (URL): http://www.octigon.sk
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
Octigon, a.s.
IČO: 35864711
Prievozská 4D , 821 09 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Octigon, a.s., Prievozská 4D, ApolloBusiness Center II, blok E, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Matiašková
Mobil: +421 917209747
Telefón: +421 244645384
Fax: +421 244645386
Email: matiaskova@octigon.sk
Internetová adresa (URL): http://www.octigon.sk
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
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iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa § 7 ods.2 zákona č. 25/2006 Z.z.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

OPIS
Názov zákazky
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu SLUŽBA NITRA, s.r.o.- nákup osádzacej linky
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Pražská 33, Nitra
NUTS kód:
SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodanie osádzacej linky SMT - automatické osadenie dosky plošných spojov (PCB)
Linka sa skladá z nasledovných automatických zariadení:
1.1 Vstupný podávač- automatické zakladenie dosky plošných spojov (PCB) do linky z magazínov
1.2 Vstupný podávač- automatické zakladenie dosky plošných spojov (PCB) do linky za stohu
1.3 Obracač dosky plošných spojov (PCB)
1.4 Printer
1.5 Tester 3D kontrola pasty/lepidla
1.6 Kontrolný dopravník
1.7 Osádzanie plošných spojov (SMT) automat I. a II.
1.8 Kontrolný dopravník
1.9 Vypalovacia (Reflow) pec
1.10 Výstupný zakladač
1.11 Linka AOI test automatická optická kontrola osadenia a spájkovania na dosky plošných spojov (PCB):
1.11.1. Vstupný podávač zakladanie dosky plošných spojov (PCB) do linky
1.11.2. AOI testovacie zariadenie zakladanie dosky plošných spojov (PCB) do linky
1.11.3. OK/NOK výstupný zakladač zakladanie dosky plošných spojov (PCB) z testeru do OK/NOK magazínov podľa
výsledku testu
1.12 Linka laserové značenie PCB automatické označenie dosky plošných spojov (PCB) BAR alebo 2D kódom:
1.12.1. Vstupný podávač zakladanie dosky plošných spojov (PCB) do linky
1.12.2. Zariadenie na laserové značenia vypáli na definované miesto požadovaný typ kód
1.12.3. Výstupný zakladač zakladanie dosky plošných spojov (PCB) z testeru do OK/NOK magazínov podľa výsledku
testu
1.13 Pracovisko na delenie multi dosky plošných spojov (PCB) - delenie multidosky na jednotlivé dosky plošných spojov
(PCB)

II.1.4.

II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 31640000-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 38810000-6
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
V rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 999 999,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 6

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: Vyžaduje sa splnenie
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona v súlade s ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k
osobnému postaveniu podľa zákona, uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Vyžaduje sa
predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu výzvy.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
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III.1.2.

splnenia 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. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať v súlade s § 26 ods. 4 alebo ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie primeranosti (§ 32 ods. 6 zákona):
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú dané zákonom o verejnom obstarávaní a vyplývajú z § 26 v
spojení s § 100 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a)podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona;
b)podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona.
V prípade, že ponuka bude predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady na
preukázanie ekonomického a finančného postavenia spoločne za celú skupinu dodávateľov.
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti ohľadne ekonomického
a finančného postavenia v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov.
Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať podľa kurzu aktuálneho v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu III.1.2 a):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej má uchádzač otvorený resp. vedený účet.
V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že uchádzač nebol za
predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v nepovolenom prečerpaní, že v prípade
splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, že účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. Zároveň
uchádzač pripojí čestné vyhlásenie, podpísané osobou konať v mene uchádzača, že v ďalších bankách ako v banke
(bankách), ktorá podľa tohto bodu vydala potvrdenie, uchádzač nemá otvorený resp. vedený účet a ani iné záväzky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
Verejný obstarávateľ požadovaným dokladom podľa bodu III.1.2 a) vytvára predpoklad, že pri plnení zmluvy nenastane
problém so zabezpečovaním financovania predmetu zo strany úspešného uchádzača, keďže verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za
primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
K bodu III.1.2 b):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate, podpísanom štatutárnym orgánom uchádzača,
v ktorom uchádzač preukáže objem obratu za posledné tri hospodárske roky (2010,2011 a 2012) v min. výške 1 000
000,00 EUR za posledné tri hospodárske roky spolu.
V prehľade o celkovom obrate uchádzač uvedie položky, ktoré podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a
ďalších súvisiacich predpisov vytvárajú obrat účtovnej jednotky. Tento požadovaný obrat musí byť uchádzačom detailne
rozpísaný v štruktúre podľa jednotlivých rokov a príslušných položiek účtovnej závierky, uvedené hodnoty musia
korešpondovať s hodnotami uvedenými vo výkazoch ziskov a strát resp. výkazoch príjmov a výdavkov (alebo ich
ekvivalent). K vykázaným hodnotám budú uvedené odkazy na príslušné čísla položiek, resp. riadkov výkazov ziskov a
strát/ výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent). Dokument bude predložený na samostatnom liste, v závere
zosumarizovaný a podpísaný oprávneným zástupcom uchádzača.
Uchádzač požadovaný prehľad podloží výkazom ziskov a strát, resp. výkazov príjmov a výdavkov (alebo ich ekvivalent)
za uvedené hospodárske roky potvrdený príslušným správcom dane alebo audítorom alebo ekvivalentným orgánom
štátu sídla uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate podľa bodu III.1.2 b) z dôvodu, aby vedel
určiť stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať dosiahnutý obratu z
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III.1.3.

dôvodu uistenia sa, že víťazný uchádzač bude schopný znášať náklady spojené so zabezpečovaním potrebných činností
v lehote splatnosti faktúr. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu
zákazky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: a)podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona;
b)podľa § 28 ods. 1 písm. l) bod 2 zákona.

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 takomto 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 záujemca alebo 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi
poskytnuté.
Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby
a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - technickú alebo
odbornú spôsobilosť, v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov.
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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : K bodu III.1.3 a):
Uchádzač predloží zoznam o dodávkach tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky
uvedený v časti II.1.3 tejto výzvy (stručný opis zákazky) za predchádzajúce 3 roky (t. j. tri roky predchádzajúce
poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk). Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť minimálne 3 potvrdené
referencie resp. dôkazy o plnení potvrdené odberateľom na dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako
je daný predmet zákazky v minimálnom celkovom objeme 1 000 000 EUR bez DPH s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu III.1.3 a) z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť
a praktické skúsenosti s dodaním rovnakých alebo podobných tovarov, ako je predmet zákazky. Zároveň tým zamedzí
riziko prameniace z nedostatočných skúseností s dodávkou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Predmetnú
požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
K bodu III.1.3 b):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyhlásení zhody pre všetky automatické zariadenia linky uvedené v časti
II.1.3 tejto výzvy (stručný opis zákazky, body 1.1-1.13), ktoré budú predmetom dodávky a doplňujúcich podkladov k
nim alebo certifikátov vydanými autorizovanými osobami resp. notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na
posudzovanie zhody výrobkov.
Odôvodnenie primeranosti ( § 32 ods. 6 zákona):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyhlásení zhody a doplňujúcich podkladov k nim, certifikátov z dôvodu
preukázania skutočnosti, že vlastnosti požadovaných zariadení spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými
predpismi, ktoré sa na zariadenia vzťahujú.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 08.01.2014 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
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IV.2.4.

Dátum a čas: 08.01.2014 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 08.01.2014 11:00
Miesto : Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v
súlade so zákonom. Otváranie časti ponúk s označením "Kritériá" sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa
zákona. Otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" a časti ponúk označených ako "Kritériá" sa uskutoční na
kontaktnej adrese Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava podľa bodu I.1.
tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní častí ponúk s označením "Kritéria" sa môže zúčastniť
každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Uchádzač
môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s
ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a
Hospodársky rast, Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické
transfery.
Ďalšie doplňujúce informácie
Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Splnenie podmienky účasti podľa bodov III.1.1, III.1.2 a III.1.3 výzvy môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 11 zákona, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží 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 v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ môže podľa § 33 ods. 5 zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili
zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska,
obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo
pridelené identifikačné číslo.
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom alebo v českom jazyku doručenej
poštou alebo osobne v pracovných dňoch, t. j. pondelok až piatok od 9.00 do 15.00 h. na adresu kontaktného miesta
uvedenú v bode I.1). Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je doručenie písomnej žiadosti (osobne, resp.
poštou) v lehote uvedenej v bode IV.2.2.) tejto výzvy. Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prijímanie žiadostí o
súťažné podklady, ale odporúča uchádzačom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní
využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.
Lehota uvedená v bode IV.2.4 tejto výzvy sa vzťahuje na otváranie časti ponuky označenej ako "Ostatné".
Všetky doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené ako originály alebo úradne
overené fotokópie.
Pre účely zadávania tejto podlimitnej zákazky sa pod pojmom verejný obstarávateľ myslí osoba podľa § 7 ods. 2 zákona.
Dátum odoslania tejto výzvy
09.12.2013
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