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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 4  podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

 
Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

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

Psychiatrická liečebňa Sučany
IČO:  17335612
Hradiská 20, 038 52 Sučany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Psychiatrická liečebňa Sučany
Kontaktná osoba: Ing.Lenka Fioleková, Ľubomír Kišša
Telefón: +421 434293209 / 434293201
Fax: +421 434293389
Email: plsucany@gaya.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.plsucany.gaya.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.plsucany.gaya.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa 

Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti 
Zdravotníctvo

I.2.3.    Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis 

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
Zemný plyn

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov:  Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 038 52 Sučany
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) 
SK

II.1.3.    Oznámenie zahŕňa 
Verejnú zákazku

II.1.5.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom obstarania je dodávka zmeného plynu do odberného miesta Psychiatrická liečebňa Sučany a všetkých
služieb spojených s dodávkou zemného plynu (najmä služby s prepravou, distribúciou a skladovaním zemného plynu), v
kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych
predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu.

II.1.6.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09000000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 09123000-7 
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II.1.7.    Rozdelenie na časti
Nie

II.1.8.    Povoľuje sa predloženie variantných riešení 
Nie

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Celkové predpokladané množstvo (predpokladaný rozsah zákazky): 2 216 MWh/rok
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  142 000,0000 EUR

II.2.2.    Opcie 
Nie

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
Obdobie:  v intervale 
Začatie
01.01.2014
Ukončenie
31.12.2014

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky týkajúce sa zmluvy 

III.1.1.    Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka je stanovená vo výške 7 000,00 € . Bližšie informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú určené v súťažných
podkladoch časť A.1 Pokyny pre uchádzačov

III.1.2.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia 
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov odberateľa na základe vystavenej faktúry od dodávateľa,
bezhotovostným prevodom z banky odberateľa. Splatnosť faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na
adresu odberateľa.

III.1.3.    Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 
Ak bude prijatá ponuka skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje od skupiny dodávateľov vytvoriť právny
vzťah.

III.1.4.    Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Áno
Verejný obstarávateľ - odberateľ(kupujúci) si vyhradzuje právo na vymedzenie minimálnych zmluvných podmienok,
ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.    Podmienky účasti 
III.2.1.    Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného

alebo obchodného registra 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
1.1. Uchádzač 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 požadovaných v bodoch a) až f) : 
a) Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace k 12.07.2013 ,že nebol on ani jeho štatutárny orgán,  
ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,za trestný čin založenia,  
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu  
a niektorých foriem účasti na terorizme. 
b) Výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace k 12.07.2013 , že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štaturneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 
c) Potvrdenie príslušného súdu nie starším ako tri mesiace k 12.07.2013, že nebol naňho vyhlásení konkurz,  
nie je v likvidácii ,ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku. 
d) Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace k 12.07.2013, v ktorej  
je uchádzač vedený , že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia .  
e) Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace k 12.07.2013, že uchádzač  
nemá evidované daňové nedoplatky , ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  
f) Doklad o oprávnení dodávať tovary, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača dodávať
predmet zákazky. Doklad musí byť úradne overený dátumom nie starším ako tri mesiace k 12.07.2013 (Rozhodnutie
ÚRSO) 
h) Čestným vyhlásením k 12.07.2013 podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača, že nemá právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
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právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v
čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym zástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.  
1.2. Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a)-e) zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač nahradiť predložením úradne
osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné
obstarávanie podľa § 128 odst.1 zákona o verejnom obstarávaní.  
Uvedené sa nevzťahuje na doklady podľa § 26 odst. 2 písm.f) zákona, t.j. ak uchádzač doklady podľa § 26 ods.2 zákona
nahrádza platným potvrdením vydaným Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods.1 zákona, je povinný
predložiť aj doklady podľa § 26 ods.2 písm f) zákona čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní a čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona. 
1.3. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch a) f) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
1.4. Ak má uchádzač alebo záujemca má 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 alebo záujemcu.

III.2.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač v ponuke predloží originály alebo úradne overené kópie: 
a) vyjadrenie/a banky/bánk alebo pobočky/čiek zahraničnej/ných banky/bánk, v ktorej/rých má vedený/é účet/účty: 
- o schopnosti plniť si finančné záväzky,  
-že nebol za predchádzajúce tri roky (od 1.1.2010-31.12.2012)v nepovolenom debete, a ak bol ,predloží zdôvodnenie
prečo sa tak stalo, 
-že v prípade splácania úveru/ov dodržuje splátkový kalendár, 
-že jeho bankový/vé účet/účty nebol/i predmetom exekúcie za predchádzajúce tri roky (od 1.1.2010-31.12.2012),  
b) vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača s pečiatkou
uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má/majú vedený/é
účet/účty. 
c) doklad o poskytnutí zábezpeky podľa bodu 15 súťažných podkladov 
Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia uchádzača 
Kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej/ných banky/bánk o schopnosti plniť finančné
záväzky v celom požadovanom rozsahu. Predložené vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. k 12.07.2013 
Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti sleduje cieľ, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia uchádzača 
Kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej/ných banky/bánk o schopnosti plniť finančné
záväzky v celom požadovanom rozsahu. Predložené vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. k 12.07.2013 
Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti sleduje cieľ, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.

III.2.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na
dodanie predmetu zákazky. Ako dôkazy, predloží originály alebo úradne overené kópie nasledovných dokladov a
dokumentov :  
- zoznamom dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, uskutočnených v období od
1.1.2010 do 31.12.2012 , s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, predmet zmluvy,
zmluvné obdobie , objem realizovaných dodávok v roku 2010 až 2012 v MWh/rok, podpísaný štatutárnym zástupcom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a pečiatkou uchádzača.Predložený zoznam musí byť doplnený
potvrdením (referenciou) vyhotoveným odberateľom, obsahujúcim minimálne obchodný názov, adresu alebo miesto
podnikania odberateľa, predmet zmluvy, objem realizovaných dodávok v roku 2010 až 2012 v MWh/rok, hodnotenie
plnenia podľa obchodných podmienok, kontaktu a mena kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej je možné overiť si
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potvrdené referencie. Referencia musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou
na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou splnomocnenou na zastupovanie musí byť predložené
splnomocnenie na zastupovanie. Za rovnaký alebo podobný charakter ako predmet zákazky sa považuje dodávka,
distribúcia zemného plynu. 
Minimálna požadovaná úroveň technickej spôsobilosti 
Uchádzač musí predloženými referenciami úspešne realizovaných zmlúv na dodávky zemného plynu preukázať, že v
rokoch 2010 až 2012 dodával zemný plyn min. 3 odberateľom , každému z nich v objeme minimálne 2 216 MWh/rok.  
Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti má preukázať dostatočné skúsenosti
uchádzača s plnením obdobnej alebo rovnakej zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Minimálna požadovaná úroveň technickej spôsobilosti 
Uchádzač musí predloženými referenciami úspešne realizovaných zmlúv na dodávky zemného plynu preukázať, že v
rokoch 2010 až 2012 dodával zemný plyn min. 3 odberateľom , každému z nich v objeme minimálne 2 216 MWh/rok.  
Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti má preukázať dostatočné skúsenosti
uchádzača s plnením obdobnej alebo rovnakej zákazky.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Druh postupu 

IV.1.1.    Druh postupu 
Verejná súťaž

IV.2.    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena
IV.2.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Áno
Bližšie informácie o e-aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a následne vo výzve na účasť v e-aukcii.

IV.3.    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

01/2013/VS
IV.3.2.    Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky 

Nie
IV.3.3.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych

dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  14.06.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4.    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 
12.07.2013 14:00

IV.3.6.    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu
Dátum:  31.10.2013

IV.3.7.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas:  15.07.2013 09:00
Miesto (ak sa uplatňuje)
Otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude v súlade s
ustanovením § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Toto obstarávanie sa bude opakovať 

Áno
V roku 2014 na obdobie - rok 2015

VI.2.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Nie

VI.3.    Ďalšie informácie 
1.Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len "informácie") medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne,
poštovou zásielkou, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií
spôsobom, ktorým nemožno trvala zachytiť obsah dokumentov alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami,
doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie. 
2. Súťažné podklady si uchádzači môže vyžiadať na kontaktom mieste uvedenom v odd. I.1. 
3. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 zákona, ktoré predloží vrámci
svojej ponuky,v časti označenej ako OSTATNÉ, podpísané zodpovednou osobou za uchádzača, pričom doklady,
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preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači , ktorí
sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44 odst.1 zákona . Verejný obstarávateľ písomne vyzve
uchádzačov na predloženie dokladov,preukazujúcich splnenie podmienok účasti v čase , určeným verejným
obstarávateľom. 
4. Presný dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako "KRITÉRIÁ" bude v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o
verejnom obstarávaní oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Ďalšie podrobnejšie informácie
sú uvedené v súťažných podklacoch. 
5.Presný popis obsahu jednotlivých častí ponúk označených ako "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" je uvedený v súťažných
podkladoch časť A.1 Pokyny pre uchádzačov bod 16.

VI.4.    Dátum odoslania tohto oznámenia 
27.05.2013
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