
07907 - WYS 
Vestník č. 131/2012 - 10.7.2012 

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Ústav informatiky SAV

IČO: 17055555

Poštová adresa: Dúbravská cesta 9

PSČ: 84507

Mesto/obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Ústav informatiky SAV,Dúbravská cesta
9,84507 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kováč

Telefón: +421 254771004

Fax: +421 254771004

E-mail: jozef.kovac@savba.sk, sp@tatratender.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.ui.sav.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ui.sav.sk

Ďalšie informácie možno získať na:inom mieste: vyplňte prílohu A.I.

Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať ďalšie informácie 

Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.

IČO: 44 119 313

Poštová adresa: Krčméryho 16

PSČ: 811 04

Mesto/Obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811
04 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Oros

Mobil: +421 911566378

Telefón: +421 911566378

Fax: +421 249246211

E-mail: sp@tatratender.sk



Internetová adresa (URL): http://www.tatratender.sk

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:inom mieste: vyplňte
prílohu A.II.

Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých
možno získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty 

Úradný názov: Tatra Tender s.r.o.

IČO: 44 119 313

Poštová adresa: Krčméryho 16

PSČ: 811 04

Mesto/Obec: Bratislava

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811
04 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Oros

Mobil: +421 911566378

Telefón: +421 911566378

Fax: +421 249246211

E-mail: sp@tatratender.sk

Internetová adresa (URL): http://www.tatratender.sk

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Expertízy pre zhotovenie simulátora rušivých elektromagnetických
polí

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
c) Služby.

Kategória služby číslo (kategórie služieb číslo 1-16 podľa prílohy č. 2
k zákonu/kategórie služieb číslo 17-27 podľa prílohy č. 3 k zákonu):
11.

a) Stavebné práce

b) Tovary

c) Služby



Hlavné miesto poskytovania služieb: Ústav informatiky Slovenskej
akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava 45

NUTS kód:

SK010.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je vypracovanie odborného posudkov na témy:
(i) Metódy pre simulácie rušivých elektromagnetických polí pre prípad
veľkých výkonov, (ii) Drsné prostredia s vysokým stupňom rušivých
elektromagnetických polí a (iii) Mikrotechnológie pre vývoj senzora
rušivých elektromagnetických polí s veľkým výkonom. Podkladom pre
vypracovanie odborných posudkov budú informácie z odborných
publikácií, technických správ, patentov a vlastných (nepublikovaných
verejne) odborných zdrojov z oblasti výskumu a využitia
elektromagnetických polí a z oblasti výskumu a vývoja
polovodičových senzorov, prípadne konzultácie s relevantnými
pracoviskami v danej oblasti.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 73200000-4. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

3 x Odborný posudok

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 29 860,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .

Hodnota: 2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže oprávnenie
poskytovať službu tvoriacu predmet tejto zákazky. Toto oprávnenie
preukáže uchádzač predložením dokladu o oprávnení poskytovať
službu tvoriacu predmet zákazky.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač predloží: 1.Údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,



osobitne osôb (expertov) zodpovedných za poskytnutie vybraných
obstarávaných služieb. Minimálna požadovaná úroveň štandardu:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne jeden expert, ktorý sa
bude osobne podieľať na poskytovaní obstarávaných služieb, spĺňal
nižšie uvedené minimálne odborné podmienky. Splnenie
požadovaných podmienok preukáže uchádzač predložením určených
dokumentov. Expert: a) vysokoškolské vzdelanie v odbore
elektrotechnika, mikroelektronika alebo aplikovaná fyzika, b) min. 10
rokov praxe v oblasti elektrotechnika, mikroelektronika alebo
aplikovaná fyzika, c) min. 5 odborných publikácií v recenzovaných
alebo nerecenzovaných časopisoch alebo v zborníkoch vedeckých
konferencií z oblasti elektrotechnika alebo mikroelektronika alebo
aplikovaná fyzika. Expert preukáže splnenie podmienky a)
prostredníctvom kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
podmienky b) prostredníctvom profesijného životopisu (originál
dokladu podpísaný príslušným expertom, s uvedením čestného
vyhlásenia o pravdivosti a úplnosti uvedených údajov) a podmienky c)
zoznamom zodpovedajúcich publikácií s uvedením údajov o časopise
alebo zborníku, v ktorom bola daná práca uverejnená (ročník, číslo),
prípadne iné údaje, na základe ktorých si je možné uvádzané
informácie overiť. Odôvodnenie primeranosti: Údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov
majú preukázať schopnosť uchádzača poskytovať jednotlivé dielčie
odborné služby (činnosti), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu
zákazky, a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej
úrovni. 2.Uchádzač 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 preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje 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 písm. f) ZVO vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté, čo preukáže predložením
dokladu podľa § 26 ods. e) ZVO.

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 



IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
UI/PPZ - 1/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 20. 7. 2012. Čas: 15.00 h. 

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 30. 7. 2012. Čas: 09.30 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 30. 7. 2012. Čas: 10.00 h. 

Miesto: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, Dúbravská
cesta 9, 845 07 Bratislava 45

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk
sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky podľa tejto výzvy
a súťažných podkladov. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou na
jeho zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Odolný
senzorický systém do priemyselných prostredí s vysokými tlakmi,
teplotami a vysokým stupňom elektromagnetického rušenia

VI.2. Ďalšie informácie 
Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na adrese Tatra
Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava. Súťažné podklady
budú poskytované na základe písomnej žiadosti doručenej osobne,
poštou alebo elektronicky na adresu sp@tatratender.sk. Osobne je
možné požiadať o poskytnutie súťažných podkladov v pracovných
dňoch od 9:00 do 15:00 hod.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
6. 7. 2012


