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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327166-2018:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Bratislava: Propagačné služby
2018/S 143-327166

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov a adresy

Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
Bajkalská 27
Bratislava-Ružinov
827 99
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Link
Telefón:  +421 905465747
E-mail: rudolf.link@siea.gov.sk 
Fax:  +421 253421019
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.siea.sk

I.2) Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní

I.3) Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-profilov/zakazky/12
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
00002801
Trnavská cesta 100
Bratislava
821 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Link
Telefón:  +421 905465747
E-mail: rudolf.link@siea.gov.sk 
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.siea.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4) Druh verejného obstarávateľa

mailto:rudolf.link@siea.gov.sk
https://www.siea.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
mailto:rudolf.link@siea.gov.sk
https://www.siea.sk
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Štátna alebo federálna agentúra/úrad

I.5) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov:
S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež
Referenčné číslo: NL 0818

II.1.2) Hlavný kód CPV
79342200

II.1.3) Druh zákazky
Služby

II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100
podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA,
ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a
efektívnom nízkouhlíkovom hospodárstve. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných
podkladoch verejného obstarávateľa.

II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 829 227.00 EUR

II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2) Opis

II.2.1) Názov:

II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79952000

II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0
Kód NUTS: SK01
Kód NUTS: SK02
Kód NUTS: SK03
Kód NUTS: SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický
kraj, Prešovský kraj.

II.2.4) Opis obstarávania:
Podujatia S Kamarátkou Energiou pre deti a mládež by sa mali konať predovšetkým v priestoroch, budovách
škôl (základných, stredných), centrách voľného času a podobne, v predpokladaných počtoch počas trvania
zmluvy: 15 podujatí v Bratislavskom kraji, 10 v Trnavskom kraji, 10 v Nitrianskom kraji, 9 v Trenčianskom kraji,
10 v Žilinskom kraji, 10 v Banskobystrickom kraji, 18 v Košickom kraji a 18 podujatí v Prešovskom kraji; na
mieste, ktoré je maximálne vzdialené 150 km od krajského mesta.

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
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Cena

II.2.6) Odhadovaná hodnota

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
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

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:
kód ITMS: NFP310041J746

II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov čerpaných z Operačného programu (OP) Kvalita životného
prostredia, na základe poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) a z rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa v zmysle Zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov, z vlastných zdrojov SIEA.
Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 40 000,- EUR. Doklad o zložení
zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Všetky podrobnosti týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v
súťažných podkladoch.

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:
Osobné postavenie uchádzača podľa ustanovenia § 32 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení (ďalej "ZVO"). Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods.1 ZVO.
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
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,
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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 3 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 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
(2) Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace vo vzťahu k lehote určenej na
predkladanie ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace vo
vzťahu k lehote určenej na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace vo vzťahu k
lehote určenej na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace vo vzťahu k lehote určenej na
predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením,
g) písm. g) a h) požadovanú podmienku účasti preukazuje verejný obstarávateľ.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Úplné znenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov je uvedené v súťažných
podkladoch, v časti B.- Podmienky účasti uchádzačov.

III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Splnenie podmienok ekonomického a finančného postavenia preukazuje uchádzač v zmysle ustanovenia § 33
ods. 1 písm. d) ZVO predložením prehľadu o celkovom obrate najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač za posledné 3 uzatvorené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:
a) ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky overené kópie výkazov ziskov a strát
s vyznačeným údajom o celkovom obrate s podpisom štatutárneho orgánu, príp. overené orgánom podľa
predpisov platných v krajine sídla uchádzača, alebo
b) ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo predloží z účtovnej závierky overené kópie výkazov
príjmov a výdavkov s podpisom štatutárneho orgánu, príp. overené orgánom príslušným podľa predpisov
platných v krajine sídla uchádzača.
Požadovaná forma dokumentov:
a. v listinnej podobe, v originálnom vyhotovení alebo overenej kópii, alebo
b. uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok(http://www.registeruz.sk/) s
presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú
špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete).

http://www.registeruz.sk/
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Obdobím 3 predchádzajúcich hosp.rokov (v zmysle definície hospodárskeho roku uvedenej v § 3 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) sa rozumejú 3 ukončené hosp.roky bezprostredne
predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň
uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku EÚ.
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje prehľad o celkovom obrate subjektom podnikajúcim počas
rozhodujúceho obdobia v SR, nemá sídlo v SR a krajina jeho sídla nevydáva výkaz ziskov a strát, resp. výkaz
o príjmoch a výdavkoch alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, pre účely objektívneho porovnania údajov
so slovenskými subjektmi, takýto subjekt predloží navyše čestné vyhlásenie podľa predpisov platných v krajine
svojho sídla, a to ohľadne dosiahnutého celkového obratu za posledné 3 ukončené hospodárske roky, resp. za
roky ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Uchádzač, ktorého výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch od roku 2013 (ako súčasť účtovnej
závierky) je uložený vo verejnej časti registra účtovných závierok na www.registeruz.sk a v plnom znení je
verejne prístupný všetkým osobám, nie je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi výkaz ziskov a strát
alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za obdobie od r. 2013, na túto skutočnosť uchádzač upozorní verejného
obstarávateľa.Táto výnimka sa nevzťahuje na výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za
roky pred r. 2013).
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným
dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické
postavenie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Požiadavka verejného obstarávateľa je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky z dôvodu ochrany
verejného obstarávateľa, aby neuzavrel zmluvu s uchádzačom, ktorý má problémy s plnením svojich záväzkov
z titulu finančnej a ekonomickej nestability. Celkový obrat uchádzača za obdobie posledných 3 uzatvorených
hosp. rokov je obrazom schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky, ktoré vyplynú z poskytovania služieb.
Požadovaný obrat za posledné 3 uzatvorené hosp. roky (napr. 2015, 2016 a 2017) preukáže stabilnú výkonnosť
uchádzača. Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky
voči finančným inštitúciám, z čoho sa bude dať usúdiť serióznosť uchádzača a jeho finančná stabilita.
Úplné znenie podmienok účasti týkajúce sa fin. a ekon. postavenia uchádzačov je uvedené v súťažných
podkladoch, v časti B.- Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Prehľad o dosiahnutom celkovom obrate za posledné 3 (tri) uzatvorené hospodárske roky, resp. za roky,
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Na preukázanie splnenia
tejto podmienky účasti uchádzač vo svojej ponuke predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch, pričom požadovaný celkový obrat musí byť spolu za posledné 3 uzatvorené hospodárske roky, v
sume minimálne 1 200 000,- EUR (slovom: jeden milión dvestotisíc eur), alebo ich ekvivalent v cudzej mene.
Celkové obraty vyjadrené v iných menách uchádzač preukáže v euro a prepočíta ich platným kurzom Európskej
centrálnej banky (ECB) v čase vzniku daňovej povinnosti, podľa daňových zákonov v krajine sídla uchádzača.
Pre vyčíslenie celkových obratov sa pri prepočte inej meny na menu euro použije platný kurz ECB aktuálny
v dobe, kedy došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti.
Uchádzač je povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa
prepočet meny vykonal.

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Splnenie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje uchádzač:

www.registeruz.sk
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Podľa ustanovenia § 34 ods.1 písm. a) ZVO - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
Zoznamom poskytnutých služieb za všetky zákazky uvedené uchádzačom a referenciami musí uchádzač
preukázať zrealizované služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky
za predchádzajúce 3 (tri) roky, pričom verejný obstarávateľ zohľadní v zmysle § 40 ods.15 ZVO, referencie
uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. Verejný obstarávateľ
uzná aj takú referenciu, pri ktorej uchádzač uzavrel zmluvu v požadovanom finančnom objeme mimo
uvedeného obdobia 3 (troch) rokov ale preukáže, že v uvedenom období 3 rokov plnil zmluvné povinnosti z tejto
zmluvy v požadovanom finančnom objeme.
Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie (považujú sa posledné
3 priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania), t.
j. predchádzajúcich 3 (troch) rokov poskytol služby rovnakého, resp. podobného charakteru a zložitosti ako je
predmet zákazky, tzn. služby organizovania podujatí pre deti a mládež.
V prípade, ak poskytnuté služby realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta
iba finančný objem poskytovaný ním samotným.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Požadovaný zoznam zmlúv poskytnutia služieb realizovaných v
predchádzajúcich 3(troch) rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania je potrebný a primeraný vo vzťahu k
predmetu zákazky (predloženie zoznamu poskytnutím vyššie uvedených služieb s referenciami odberateľov,
dáva verejnému obstarávateľovi vyššiu záruku na kvalitné poskytnutie služby), jeho predpokladanej hodnote
a požiadavke verejného obstarávateľa na zabezpečenie služby a má preukázať, či je uchádzač spôsobilý
poskytovať služby na predmet zákazky v plnom rozsahu, objeme a v požadovanej kvalite, ktorý má skúsenosti s
plnením podobných zákaziek.
Z dôvodu taxatívnosti znenia § 34 ods.1 písm. a) ZVO je verejný obstarávateľ oprávnený požadovať a
akceptovať len doklady preukazujúce skúsenosti uchádzačov za posledné 3 roky predchádzajúce vyhláseniu
tohto verejného obstarávania.
Podľa § 34 ods.1 písm. g) ZVO - predložením dokladov o kvalifikovaných osobách uchádzača, s ktorými
uvažuje zabezpečiť plnenie poskytovania služieb, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky, a to údaje o odbornom
vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie predmetu zákazky:
— predstaviteľ/-ka Tety Ety
— supervízor
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Podmienka účasti je potrebná a primeraná predmetu zákazky,
lebo poskytne verejnému obstarávateľovi informácie o odbornom personálnom zabezpečení a o praxi alebo o
odbornej kvalifikácii pracovníkov, ktorých má uchádzač k dispozícii na zabezpečenie riadneho plnenia predmetu
zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a
odbornej spôsobilosti uchádzača, schopnosti a oprávnenia uchádzača na zabezpečenie kvality, vo väzbe na
úspešné poskytnutie požadovaných služieb po odbornej stránke, zaistenie predpokladu bezproblémového
a plynulého plnenia predmetu zákazky a jej zvládnutia kvalifikovanými zamestnancami. Požiadavky na
prax a odbornú spôsobilosť profesií sú primerané a ich potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočností
potvrdzujúcich garanciu riadneho plnenia zákazky.
Úplné znenie týkajúce sa podmienok technickej a odbornej spôsobilosti je uvedené v súťažných podkladoch, v
časti B.- Podmienky účasti uchádzačov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznam zmlúv v predchádzajúcich 3 rokoch rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet
zákazky; Za predchádzajúce 3 roky sa považujú posledné 3 priebežné roky, t.j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú
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spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania /resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti/ v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.
Uchádzač predloží zoznam úspešne poskytnutých služieb (služby, ktoré svojim charakterom zodpovedajú
službám požadovaným v predmete zákazky) uskutočnených spolu za obdobie predchádzajúcich 3 rokov a
za všetky zákazky uvedené v zozname predloženom uchádzačom, pričom verejný obstarávateľ požaduje v
stanovenom období preukázať objemové plnenie rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti služieb
ako je predmet zákazky, pri ktorých súčet zmluvných cien spolu, za 3 predchádzajúce roky predstavuje hodnotu:
Spolu v objeme minimálne 800 000,- EUR bez DPH (osemsto tisíc eur).
Pre vyčíslenie uvedených cien poskytnutých služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro použije platný kurz
Európskej centrálnej banky ECB, zverejnený v čase poskytnutia služby.
Požiadavky na predstaviteľa/-ku Tety Ety:
— zabezpečenie vhodnej osoby, ktorá by stvárňovala a zhmotňovala predstaviteľku Tety Ety, ktorá pochádza z
trojice maskotov/predstaviteľov Kamarátky energie (Kelvinka, Teta Eta a Lumen -viac na https://www.siea.sk/zit-
energiou-kamaratka-energia/),
— predložiť v ponuke uchádzača minimálne 2 osoby, z dôvodu veľkého počtu podujatí, a to pre prípad
zabezpečenia alternácie Tety Ety čo znamená, že daná osoba musí byť zastupiteľná, no svojou kvalitou a
charakterom porovnateľná.
a) Vzdelanie:
— vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa umeleckého zamerania alebo žurnalistiky, alebo
— ukončené stredoškolské vzdelanie umeleckého smeru so zameraním na herectvo.
b) Osobnostné predpoklady:
— schopnosť pracovať s deťmi,
— schopnosť pracovať v tíme,
— reprezentatívne vystupovanie,
— kreatívny, komunikatívny,
— dynamický, proaktívny, cieľavedomý, hravý,
— zodpovedný, so zmyslom pre detail,
— odolnosť voči stresu.
Doklady:
— doklad preukazujúci minimálne 5 (päť) rokov odbornej praxe v oblasti herectva (výhodou sú skúsenosti s
predstaveniami zameranými na deti a mládež).
Požiadavky na supervízora:
— zabezpečiť na každé podujatie min. 1 supervízora s minimálne 3 -ročnými skúsenosťami s rovnakým alebo
podobným charakterom podujatí,
— predložiť v ponuke uchádzača min. 2 supervízorov, z dôvodu veľkého počtu organizovaných podujatí, pre
prípad zabezpečenia zastupiteľnosti.
a) Vzdelanie:
— vysokoškolské vzdelanie (výhodou zameranie na učiteľský smer, marketing, manažment, komunikáciu).
b) Osobnostné predpoklady:
— organizačné a koordinačné schopnosti a zručnosti,
— zodpovedný, so zmyslom pre detail,
— odolnosť voči stresu,
— schopnosť pracovať s deťmi,
— schopnosť pracovať v tíme,
— reprezentatívne vystupovanie,

https://www.siea.sk/zit-energiou-kamaratka-energia/
https://www.siea.sk/zit-energiou-kamaratka-energia/
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— kreatívny a komunikatívny prístup,
— dynamický, proaktívny, cieľavedomý, hravý.
Doklady:
— doklad preukazujúci minimálne 3 (tri) roky odbornej praxe v oblasti organizovania podujatí a práce s ľuďmi
(výhodou sú skúsenosti s podujatiami zameranými pre deti a mládež).
U oboch profesií sa požaduje od všetkých osôb predloženie:
— kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
— aktuálny profesijný životopis, ktorým sa preukáže splnenie požadovaných podmienok (preukázanie
skúseností s rovnakým alebo podobným charakterom podujatí), s uvedením minimálneho obsahu: meno
a priezvisko osoby, súčasná pracovná pozícia/zamestnávateľ, prehľad profesijnej praxe(v požadovanom
rozsahu), podpísaný vlastnoručným podpisom osoby,
— čestné prehlásenie musí obsahovať záväzok, že bude táto osoba v prípade úspešnosti vo verejnom
obstarávaní k dispozícii na plnenie predmetu zákazky počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu,
podpísané vlastnoručným podpisom.

III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:

III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa bude realizovať prostredníctvom aukčného softvéru spoločnosti eBIZ Corp s.r.o.,
Bratislava, na internetovej adrese: https://www.eaukcie.sk.
Bližšie informácie o podmienkach uskutočnenia elektronickej aukcie sú špecifikované v súťažných podkladoch
verejného obstarávateľa.

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: 30/08/2018
Miestny čas: 10:00

IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

https://www.eaukcie.sk
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IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 29/03/2019

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/08/2018
Miestny čas: 13:00
Miesto:
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, I. poschodie, zasadačka SIEA.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:
Otváranie ponúk bude v zmysle § 54 ods. 3 ZVO neverejné a uskutoční sa v súlade s § 52 ods. 5 písm. a) ZVO,
t.j. uskutoční sa bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

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:
Podmienka podľa § 38 ods.1 písm. d) ZVO, v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g) ZVO:
Uchádzač nesmie v tomto verejnom obstarávaní uzavrieť s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž. Naplnenie podmienky podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, preukazuje verejný obstarávateľ.
Oznámenie v zmysle § 28 ods.2 ZVO: Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu
predmetu zákazky, ktorým sú propagačno-prezentačné podujatia pre deti a mládež a nie je možné, aby tieto
služby poskytovali rôzni poskytovatelia služieb, lebo ide o 1 funkčný celok. Na trhu aktuálne pôsobí dostatok
spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a ktoré sú prevažne malými alebo strednými
podnikmi. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. V zmysle uvedeného
by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa uplatňuje znenie § 48 ZVO za nasledujúcich podmienok: Verejný
obstarávateľ odporúča záujemcom, aby žiadosť o vysvetlenie doručili v písomnej forme, a to najneskôr v
termíne do 15.8.2018 do 14.00 hod. SEČ tak, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote podľa § 48 ZVO
žiadosť spracovať a všetkým záujemcom vysvetlenie včas poskytnúť.
Súťažné podklady na vypracovanie ponuky si záujemca môže vyžiadať na základe žiadosti doručenej e-mailom,
príp. osobne, na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.3) príloha A.I) v pracovných dňoch v čase
od 8.00 do 15.00 hod. SEČ. Záujemcom odporúčame, aby zasielali žiadosti elektronickou formou, e-mailom na
kontaktnú osobu (príp. následne aj poštou). V prípade, ak žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov záujemca
pošle faxom, verejný obstarávateľ požaduje jej potvrdenie aj prostredníctvom e-mailu. Záujemca bude posielať
e-mail tak, aby bola zrejmá jeho identifikácia. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať záujemcom súťažné
podklady v listinnej podobe.
Súťažné podklady vrátane príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme vo formáte
"pdf" na e-mailovú adresu záujemcu uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, príp. na
pamäťovom médiu (CD/DVD nosič) v prípade ich osobného prevzatia. Súťažné podklady budú pre záujemcov
prístupné v elektronickej podobe aj v profile verejného obstarávateľa v dokumentoch zákazky príslušnej súťaže:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12 ako aj na web-stránke:https://www.siea.sk/verejne-
obstaravanie/.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12
https://www.siea.sk/verejne-obstaravanie/
https://www.siea.sk/verejne-obstaravanie/
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Uchádzač môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť finančné zdroje inej osoby a na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, ekonomického a finančného postavenia
a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch verejného obstarávateľa.
V zmysle § 39 ods.1 ZVO hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti predložením jednotného európskeho dokumentu (tzv.JED). Uchádzači môžu použiť
elektronický formulár JED vygenerovaný verejným obstarávateľom (odkaz uvedený v Profile).
Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži si uchádzači hradia v plnej výške. Pracovný čas verejného
obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.SEČ. Písomnosti je možné doručovať osobne do
podateľne verejného obstarávateľa v časoch: pondelok - piatok od 09.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod. SEČ.
Táto verejná súťaž je podľa § 66 ods.1 ZVO vyhlásená pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré
môžu predložiť ponuku v tomto verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v tejto verejnej
súťaži sa uskutoční po vyhodnotení ponúk v súlade s § 66 ods. 7 ZVO.

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
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/07/2018

http://www.uvo.gov.sk
http://www.uvo.gov.sk

