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SK-Bratislava: Systémové poradenstvo
2013/S 121-207746

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1) Názov, adresy a kontaktné miesta

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
Prešovská 48
Kontaktné miesto (miesta): Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Beňová
826 46 Bratislava-Ružinov
SLOVENSKO
Telefón:  +421 248253389
E-mail: andrea.benova@bvsas.sk
Fax:  +421 248253228
Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2) Druh verejného obstarávateľa
Iné: povinná osoba podľa § 7 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len zadávateľ)

I.3) Hlavná činnosť
Iné: činnosť v odvetví vôd – prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti
v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody 

I.4) Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky
II.1) Opis

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Centrum výskumu rizík zásobovania vodou veľkého mesta – zmluvný výskum.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, Slovenská republika.
Kód NUTS SK010

II.1.3) Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207746-2013:TEXT:SK:HTML
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Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1.1 Zmluvný výskum - geografické a parametrické dáta o prvkoch siete;
— príprava vstupných podkladov na rizikovú analýzu geografickej zraniteľnosti infraštruktúry. Cieľom zmluvného
výskumu bude pripraviť vstupné podklady na analýzu rizík vzhľadom na geografické vplyvy.
1.2 Zmluvný výskum - dáta o fakturovanej spotrebe vody;
— príprava dát o environmentálnom a spoločenskom význame odberných miest a zabezpečenie exportu
historických údajov o spotrebe vody podľa fakturačných a prevádzkových meradiel BVS, a.s. uchovávaných v
systéme ERP zadávateľa.
1.3 Zmluvný výskum - mechanizmy na udržanie aktuálnosti dát;
— návrh mechanizmov na udržanie a zlepšenie dosiahnutej kvality vstupných dát podľa ich časovej
premenlivosti.
1.4 Zmluvný výskum - vyhodnotenie vývoja riadenia siete;
— vyhodnotenie časového a trendového vývoja riadenia siete podľa vonkajších podnetov,
— výskum údajov zo systému ASRTP bude zameraný na vyhodnotenie časových a vývojových trendov v
spotrebe vody a meraných hydraulických veličinách pre všetky prvky siete;
1.5 Zmluvný výskum – integrácia operatívnych dát;
— integrácia operatívnych dát z technologického dispečingu zadávateľa a expertíza ich zjednotenia na zvolenú
časovú úroveň pre potreby vyhodnotenia reálneho stavu siete vzhľadom na rizikové faktory.
1.6 Zmluvný výskum – implementácia plánovania údržby do SIS;
— implementácia plánovania údržby z pohľadu integrovania hydraulických a rizikových faktorov do SIS.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72246000, 72220000, 72222000, 73110000, 73200000

II.1.7) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie

II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Pozri bod II.1.5).
Predpokladaná hodnota bez DPH: 342 860 EUR

II.2.2) Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 12 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1) Podmienky týkajúce sa zákazky

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
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Nie.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Operačného programu výskum a vývoj:
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji opatrenie 4.2 prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, z prostriedkov zadávateľa a z prostriedkov
štátneho rozpočtu. Identifikácia projektu: kód ITMS 26240220082, názov projektu: Centrum výskumu rizík
zásobovania vodou veľkého mesta. Pri kombinovanom financovaní z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu bude
spoluúčasť prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 65% a spoluúčasť zadávateľa vo výške 35%.
Zadávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy.
Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu zmluvy v Časti D súťažných podkladov.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však
stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné
plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), konať v mene všetkých členov
skupiny dodávateľov, prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad
prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Plnomocenstvo
musí byť podpísané a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov,
v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo b) zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny
dodávateľov, oprávneným konať v mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne
písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa písm. a) tohto bodu.

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie

III.2) Podmienky účasti

III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných
alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1.1:
Vyžaduje sa predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon),
ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona
1.2: Uchádzač môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona nahradiť predložením platného potvrdenia
vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona. Podnikateľ zapísaný v zozname
podnikateľov podľa predpisov účinných od 18. februára 2013 na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia predloží platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17. februára 2013 na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží:
i) platné potvrdenie úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
ii) čestné vyhlásenie, že nie je osobou,
a) 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 právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b) 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 je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne
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uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola i.) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej34 % 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, ii. ) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
1.3: Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona, za každého člena skupiny dodávateľov 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.
1.4: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží zadávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona
v čase a spôsobom určeným zadávateľom. Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa
uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže.
1.5: Zadávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
1.6: Odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona , vo vzťahu k predmetu
zákazky a potreby ich zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia určil zadávateľ v súlade s ustanovením § 26 a § 32 ods. 1 zákona.
1.7: Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 2.1:
Podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona : vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
2.2: V prípade, ak uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný zadávateľovi
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 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
zdroje uchádzačovi poskytnuté.
2.3: V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje
sa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov
skupiny spoločne.
2.4: Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov na preukázanie
podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia.
2.5: Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží zadávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona
v čase a spôsobom určeným zadávateľom. Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa
uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže.
2.6: Zadávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 2.1:
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Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky /
bánk alebo ekvivalentný doklad od banky alebo pobočky zahraničnej banky. Zadávateľ požaduje predloženie
vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky (banka/banky), v ktorej má
uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ktorý musí obsahovať informáciu
o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár
a jeho bežný účet nebol a nie je predmetom exekúcie, a ktoré/ktorý nesmie/nesmú byť staršie/starší ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk. K vyjadreniu/vyjadreniam alebo ekvivalentnému/ekvivalentným dokladu/
dokladom uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané uchádzačom alebo štatutárnym
orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/iných banke/bankách ako tej/tých, od ktorej/
ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie/vyjadrenia resp. ekvivalentný/ekvivalentné doklad/doklady. Výpis z
účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona vo vzťahu k
predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: V tejto požiadavke
zadávateľa nie je požadovaný žiaden číselný údaj a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z
dôvodu overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po finančnej stránke
spoľahlivým partnerom, že uchádzač má vlastné zdroje financovania alebo je schopný získať externé finančné
zdroje (napr. z banky) na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí
preto preukázať svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

III.2.3) Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
3.1: § 28 ods. 1 písm. a) zákona,
3.2: § 28 ods. 1 písm. d) zákona,
3.3: § 28 ods. 1 písm. g) zákona,
3.4: § 28 ods. 1 písm. h) zákona.
Uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 28 zákona predložením originálov, alebo
úradne overených kópií nasledovných dokladov/dokumentov:
3.1:
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky
(2010, 2011 a 2012), doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytnutí služby s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov, ak odberateľom-bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to
nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.
3.2:
Podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona uchádzač predloží certifikát podľa § 29 zákona.
3.3:
Podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi expertov,
zodpovedných za poskytnutie služby, pričom zadávateľ vyžaduje, aby jednotliví experti spĺňali uvedenú
minimálnu úroveň požiadaviek na vzdelanie a odbornú prax jednotlivých expertov.
3.4:
Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona v spojení s § 30 zákona uchádzač uvedie opatrenia environmentálneho
manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy.
3.5: Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží zadávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom určeným zadávateľom. Všetky doklady musia odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač predložil ponuku do verejnej súťaže.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
3.1:
Predloženým zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať poskytnutie služieb rovnakého
alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012) v celkovej
minimálnej výške 350 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musí obsahovať aj:
a) min. jeden projekt implementácie a/alebo analýzy a vypracovania správy s odporúčaniami k systému
integrácie IS/databáz zákazníckeho, prevádzkového a geografického IS systému zameraný na vyhodnocovanie
štatistických ukazovateľov podľa metodiky IWA (The International Water Association) s možnosťou generovania
infraštruktúrnych indexov strát (tzv. ILI),
b) min. jeden projekt implementácie a/alebo analýzy a vypracovania správy s odporúčaniami ku GIS systému s
minimálnou dĺžkou 5000 km rozvodných sietí a zároveň s minimálnym počtom 100 000 objektov integrovaných
na prevádzkový systém,
c) min. jeden projekt integrácie GIS systému so zákazníckym IS a/alebo analýzy a vypracovania správy s
odporúčaniami k tejto integrácii,
d) min. jeden projekt integrácie finančného informačného systému a prevádzkovo-technického informačného
systém na úrovní číselníkov, materiálových položiek, faktúr a v nadväznosti na čerpanie investičných
prostriedkov a/alebo analýzy a vypracovania správy s odporúčaniami k tejto integrácii,
e) min. jeden projekt zameraný na integráciu aplikácie pre monitoring siete pre tekuté médiá v oblasti kvality
a kvantity tekutých médií s možnosťou simulácie rôznych stavov pri prevádzke sietí podľa špecifikovaných
parametrov a/alebo analýzy a vypracovania správy s odporúčaniami k tejto integrácii.
V zozname poskytnutých služieb musí byť uvedená:
identifikácia odberateľa (obchodné meno a sídlo) a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické
spojenie, e-mailové spojenie),
názov a stručný opis predmetu zmluvy,
zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH,
lehota poskytnutia služby (od-do, mesiac/rok),
potvrdenie plnenia zákazky odberateľom:
ak bol/a odberateľom:
- verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,dôkaz o plnení
potvrdí uchádzač vyhlásením o ich dodaní.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona, vo vzťahu
k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Predložením
zoznamu poskytnutých služieb uchádzač preukazuje svoju schopnosť plniť zákazky v rovnakom alebo
obdobnom predmete plnenia. Preukázaním realizovaných zákaziek sa zadávateľ ubezpečí o technickej
spôsobilosti uchádzača a schopnosti zrealizovať predmet zákazky.
3.2:
Zadávateľ vyžaduje predloženie platného certifikátu kvality ISO 9001:2008 a vyššieho, vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom. Zadávateľ uzná ako
rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Zadávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na
vystavenie príslušného certifikátu.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej pod z mienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona v spojení s
§ 29 zákona, vo vzťahu k predmetu ákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona:
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Certifikát kvality má preukázať kvalitu riadenia v podmienkach uchádzača, čo má vplyv na jeho schopnosť a
spôsobilosť zrealizovať predmet zákazky v požadovanej kvalite. Certifikát je vyžadovaný na preukázanie, že
uchádzač spĺňa normy zabezpečenia kvality.
3.3:
Zoznam expertov musí byť v minimálnom počte aspoň jeden expert pre každú rolu. Jedna osoba môže byť
maximálne na pozícii dvoch expertov.
Z dokladov predložených uchádzačom musia byť zrejmé údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej
kvalifikácii expertov zodpovedných za poskytnutie služieb vo vzťahu k predmetu zadávanej zákazky, čo
uchádzač u expertov preukáže predložením profesijného životopisu a zoznamu projektov (referenciami), alebo
ekvivalentnými dokladmi a kópiami certifikátov. Každý uchádzačom predložený profesijný životopis príslušného
experta, podpísaný príslušným expertom, musí obsahovať minimálne: meno a priezvisko príslušného experta,
dosiahnuté vzdelanie príslušného experta, jazykové znalosti príslušného experta, opis/zoznam odbornej praxe
(pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ) a ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam
a praxi, vyhlásenie príslušného experta o dostupnosti a pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej
pozícii.
Každý uchádzačom predložený zoznam projektov, ktorým uchádzač preukazuje praktické odborné skúsenosti
jednotlivého experta, musí obsahovať:
a) meno a priezvisko príslušného experta;
b) názov a sídlo odberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa;
c) čas plnenia zmluvy (poskytovaných služieb na projekte), t.j. od - do (mesiac, rok);
d) údaje o projekte v takom rozsahu, aby bolo zrejmé splnenie podmienky účasti,
e) funkciu, názov zastávanej funkcie príslušného experta;
f) tel. č., e-mail, meno a priezvisko zamestnanca odberateľa/objednávateľa, resp. zamestnávateľa, ktorý
poskytoval služby na projekte, u ktorých je možné si tieto údaje overiť;
Jedna osoba môže slúžiť na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti vo vzťahu max. k dvom z
vyššie uvedených pozícií expertov.
Ak je verejne dostupný register držiteľov certifikátov, uchádzač predloží aj elektronickú adresu (link), kde
je možné certifikát príslušného experta overiť; v prípade, že certifikát je dostupný len v elektronickej forme,
uchádzač predloží príslušným expertom podpísané čestné vyhlásenie o získaní certifikátu obsahujúce
elektronickú adresu pre overenie certifikátu,
Uchádzač vyššie uvedeným spôsobom preukáže splnenie nasledujúce minimálne požiadavky na 9 expertov:
Expert č. 1: Vedúci tímu
1.min. 5 rokov všeobecnej odbornej praxe v oblasti riadenia projektov súvisiacich s analýzou, návrhom a
implementáciou informačných systémov; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom.
2.min. 3 odborné praktické skúsenosti s riadením pracovnej skupiny so zameraním na komplexný vývoj
(analýza, návrh, vývoj a implementácia) softvérov na báze relačnej SQL v trvaní min. 12 mesiacov; túto
podmienku účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
3.min. 1 odborná skúsenosť s projektom v pozícií projektového manažéra alebo vedúceho projektu, v ktorom
bola využitá niektorá z metodológií projektového riadenia využívaná v projektoch IT; túto podmienku účasti
uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
4.získaný a platný certifikát projektového riadenia, napr. PMI, IPMA, PMP, PRINCE 2 alebo ekvivalentný; túto
podmienku účasti uchádzač u experta preukáže kópiou certifikátu.
Expert č. 2: Odborný garant
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1.min. 5 rokov všeobecnej odbornej praxe v oblasti riadenia projektov súvisiacich s analýzou, návrhom a
implementáciou informačných systémov; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom.
2.min. 3 odborné praktické skúsenosti v oblasti riadenia projektov vývoja a podpory prevádzky IS/databáz pre
tekuté média v trvaní aspoň 24 mesiacov; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom
projektov.
3.min. 1 odbornú praktickú skúsenosť na projekte v oblasti integrácie IS/databáz prevádzkového a
geografického systému v sieťovom odvetví v trvaní aspoň 12 mesiacov, požadovaná pozícia na projekte je
projektový manažér alebo vedúci projektu; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom
projektov.
4.získaný a platný certifikát projektového riadenia, napr. PMI, IPMA, PMP, PRINCE 2 alebo ekvivalentný; túto
podmienku účasti uchádzač u experta preukáže kópiou certifikátu.
Expert č. 3: Špecialista pre GIS
1.min. 5 rokov všeobecnej odbornej praxe v oblasti vývoja informačných systémov v oblasti GIS pre správcov
sieti; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom.
2.min. 3 odborné praktické skúsenosti s návrhom a implementáciou GIS softvéru pre systém klient/server
a intranet/internet v trvaní min. 12 mesiacov. Všetky projekty musia spĺňať požiadavky OGC, INSPIRE a
štandardy pre dodávku IS v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o štandardoch pre IS VS alebo ekvivalentným
právnym predpisom platným v danom štáte. Túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom
projektov.
3.min. 1 odborná praktická skúsenosť zameraná kumulatívne s:
- realizáciou projektov a komplexný vývoj (analýza, návrh, vývoj a implementácia) softvérov s integráciou na
GIS v prostredí SQL s nasadením vytváraného softvéru do prostredia OS Windows (Microsoft) alebo UNIX, s
použitím RDBMS Oracle a komunikačných protokolov HTTP a TCP/IP,
- vytvorením rozhrania WMS a WFS služieb na poskytovanie mapových dát;
túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
4.min. 3 odborné praktické skúsenosti so zavádzaním GIS v spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou tekutých
médií v trvaní min. 12 mesiacov, z čoho aspoň jedna odborná praktická skúsenosť sa týkala projektu, v ktorom
bol GIS integrovaný na prevádzkový a zákaznícky systém; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže
zoznamom projektov.
Expert č. 4: Špecialista pre analýzu
1.min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti analýzy IS/databáz a implementácie; túto podmienku účasti uchádzač u
experta preukáže životopisom.
2.min. 3 odborné praktické skúsenosti zamerané na realizáciu projektov v oblasti aplikácie štandardov kvality v
zmysle relevantnej právnej úpravy, ktorou sa stanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody; túto podmienku
účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
Expert č. 5: Špecialista na implementáciu systémov pre podporu servisu a údržby
1.min. 5 rokov všeobecnej odbornej praxe v oblasti implementácie IS/databáz a integrácie systémov; túto
podmienku účasti uchádzač u experta preukáže životopisom.
2.min. 3 projekty na zavádzanie informačných systémov v spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou tekutých
médií na platforme SQL (Structured Query language - počítačový jazyk na definíciu a manipulácie dát), v
ktorých sa integrujú aspoň 3 rôzne systémy od aspoň 2 rôznych dodávateľov; túto podmienku účasti uchádzač
u experta preukáže zoznamom projektov.
3.min. 3 ďalšie projekty v oblasti zavádzania informačných systémov pre prevádzku, rozvoj a údržbu v
spoločnostiach v sieťových odvetviach, pričom každý z týchto projektov trval min. 24 mesiacov a každý
z projektov musí obsahovať fázy: implementácia, testovanie, školenie používateľov, podpora projektu po
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nasadení, riešiteľská podpora, technická podpora; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže
zoznamom projektov.
Expert č. 6: Špecialista na integráciu
1.min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie IS/databáz; túto podmienku účasti uchádzač u experta
preukáže životopisom.
2.min. 3 projekty na integráciu podľa konceptu SOA (Service Oriented Architecture - servisne orientovaná
architektúra), pričom integrácia sa týkala IS/databáz, pre projekty týkajúce sa zákazníka zaoberajúceho sa
prevádzkou a distribúciou tekutého média s počtom zákazníkov min. 30 000, túto podmienku účasti uchádzač u
experta preukáže zoznamom projektov.
Expert č. 7: Špecialista na databázy
1.min. 5 rokov odbornej praxe s architektúrou riešenia v oblasti implementácie informačných systémov v
pozícii databázový špecialista/databázový architekt; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže
životopisom.
2.min. 5 praktických skúsenosti s návrhom databázovej architektúry v oblasti implementácie informačných
systémov zameraných na analýzu, návrh a implementáciu informačných systémov; túto podmienku účasti
uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
3.získaný a platný certifikát na administráciu databázových riešení alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný
medzinárodne uznávanou akreditačnou a certifikačnou autoritou (napr. Database Administrator Certified); túto
podmienku účasti uchádzač u experta preukáže kópiou certifikátu.
Expert č. 8: Špecialista na testovanie
1.min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie a testovania IS/databáz; túto podmienku účasti uchádzač
u experta preukáže životopisom.
2.min. 5 praktických odborných skúsenosti s projektov na pozícií testovania produktu a riešenia riešiteľskej
podpory po implementácii; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
Expert č. 9: Špecialista na bezpečnosť
1.min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu a implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry
informačných systémov v rozsahu poskytnutých služieb; túto podmienku účasti uchádzač u experta preukáže
životopisom.
2.min. 3 profesionálne praktické skúsenosti s realizáciou IS so zameraním na oblasť bezpečnosti, postavených
na niektorých zo štandardov ISO 27002, ISO 27001, ISO 21827, ISM3 alebo ekvivalentných; túto podmienku
účasti uchádzač u experta preukáže zoznamom projektov.
3.získaný a platný certifikát CISM - Information Security Manager, ISO 27001 alebo ekvivalent daného
certifikátu alebo certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor) alebo ekvivalent daného certifikátu; túto
podmienku účasti uchádzač u experta preukáže kópiou certifikátu.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok účasti pre jednotlivých určených expertov:
Expert č. 1: Vedúci tímu
Požiadavky na experta č. 1 vedúci tímu - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu bude
potrebná koordinácia prác na strane zadávateľa ako aj uchádzača, zabezpečenie kvality dodaných prác a
riadenie rizík. Znalosť metodiky a skúsenosti s riadením bude potrebná aj kvôli zvládnutiu implementačnej
fázy zmluvného výskumu v oblasti riadenia projektov súvisiacich s analýzou, návrhom a implementáciou
informačných systémov. Požiadavka na min. 3 odborné praktické skúsenosti s riadením pracovnej skupiny so
zameraním na komplexný vývoj (analýza, návrh, vývoj a implementácia) softvérov na báze relačnej SQL v trvaní
min. 12 mesiacov, požiadavka na min. 1 odbornú skúsenosť s projektom v pozícií projektového manažéra alebo
vedúceho projektu, v ktorom bola využitá niektorá z metodológií projektového riadenia využívaná v projektoch
IT a požiadavka na predloženie certifikátu projektového riadenia, napr. PMI, IPMA, PMP, PRINCE 2 alebo
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ekvivalentný je nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza z analýzy pri stanovení požiadaviek
na plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia predmetu zákazky.
Expert č. 2: Odborný garant
Požiadavky na experta č. 2 odborný garant - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu
bude potrebná odborná garancia zmluvného výskumu na strane zadávateľa ako aj uchádzača, zabezpečenie
kvality dodaných prác a riadenie rizík. Znalosť metodiky a skúsenosti s riadením bude potrebná aj kvôli
zvládnutiu odbornej časti zmluvného výskumu v oblasti riadenia projektov súvisiacich s analýzou, návrhom a
implementáciou informačných systémov. Požiadavka na minimálne 5 rokov všeobecnej odbornej praxe v oblasti
riadenia projektov súvisiacich s analýzou, návrhom a implementáciou informačných systémov, min. 3 odborné
praktické skúsenosti v oblasti riadenia projektov vývoja a podpory prevádzky IS/databáz, min. 1 odbornú
praktickú skúsenosť na projekte v oblasti integrácie IS/databáz prevádzkového a geografického systému v
sieťovom odvetví v trvaní aspoň 12 mesiacov a získaný a platný certifikát projektového riadenia, napr. PMI,
IPMA, PMP, PRINCE 2 alebo ekvivalentný je nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza z
analýzy pri stanovení požiadaviek na plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti
plnenia predmetu zákazky.
Expert č. 3: Špecialista pre GIS
Požiadavky na experta č. 3 špecialista pre GIS - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania predmetu
budú potrebné znalosti z oblasti vývoja informačných systémov v oblasti GIS pre správcov sieti. Znalosti experta
sú nevyhnutné vzhľadom na to, že výskum pozostáva zo spracovania značného množstva dát pochádzajúcich
z geografického informačného systému spoločnosti (dáta uložené v databázach), majetkovej evidencie
(dáta z podnikových informačných systémov a evidencií) a dáta obsiahnuté v mapových a iných podkladoch
(nedigitálne dáta). Požiadavka na min. 5 rokov všeobecnej odbornej praxe v oblasti vývoja informačných
systémov v oblasti GIS pre správcov sieti, min. 3 odborné praktické skúsenosti s návrhom a implementáciou
GIS softvéru pre systém klient/server a intranet/internet v trvaní min. 12 mesiacov, min. 1 odborná praktická
skúsenosť zameraná kumulatívne s: - realizáciou projektov a komplexný vývoj (analýza, návrh, vývoj a
implementácia) softvérov s integráciou na GIS v prostredí SQL s nasadením vytváraného softvéru do prostredia
OS Windows (Microsoft) alebo UNIX, s použitím RDBMS Oracle a komunikačných protokolov HTTP a TCP/
IP; - vytvorením rozhrania WMS a WFS služieb na poskytovanie mapových dát; a min. 3 odborné praktické
skúsenosti so zavádzaním GIS v spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou tekutých médií v trvaní min. 12
mesiacov, z čoho aspoň jedna odborná praktická skúsenosť sa týkala projektu, v ktorom bol GIS integrovaný
na prevádzkový a zákaznícky systém je nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza z analýzy
pri stanovení požiadaviek na plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia
predmetu zákazky.
Expert č. 4: Špecialista pre analýzu
Požiadavky na experta č. 4 špecialista pre analýzu - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania
predmetu budú potrebné znalosti v oblasti analýzy IS/databáz a implementácie. Znalosti experta sú nevyhnutné
vzhľadom na to, že výskum pozostáva zo spracovania značného množstva dát pochádzajúcich z rôznych
zdrojov. Požiadavka na min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti analýzy IS/databáz a implementácie a min. 3
odborné praktické skúsenosti zamerané na realizáciu projektov v oblasti aplikácie štandardov kvality v zmysle
relevantnej právnej úpravy, ktorou sa stanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody.
Expert č. 5: Špecialista na implementáciu systémov pre podporu servisu a údržby
Požiadavky na experta č. 5 špecialista na implementáciu systémov pre podporu servisu a údržby - sú potrebné
a primerané, pretože v rámci dodania predmetu budú potrebné znalosti v oblasti návrhov a implementácií
metodík, akým sa bude dať rozšíriť jestvujúci systém SIS o modul pre plánovanie údržby, ktorý bude
zohľadňovať kategorizáciu infraštruktúrneho majetku evidovaného v aplikácií SIS pre potreby zadávateľa
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podľa rizík vyplývajúcich z hydraulického ovplyvnenia prevádzky podľa hydraulického modelovania. Znalosti
experta sú nevyhnutné vzhľadom na to, že výskum pozostáva z implementácie plánovania údržby z pohľadu
integrovania hydraulických a rizikových faktorov do SIS. Požiadavka na min. 5 rokov všeobecnej odbornej
praxe v oblasti implementácie IS/databáz a integrácie systémov, min. 3 projekty na zavádzanie informačných
systémov v spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou tekutých médií na platforme SQL (Structured Query
language - počítačový jazyk na definíciu a manipulácie dát) a min. 3 ďalšie projekty v oblasti zavádzania
informačných systémov pre prevádzku, rozvoj a údržbu v spoločnostiach v sieťových odvetviach, pričom
každý z týchto projektov trval min. 24 mesiacov je nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza
z analýzy pri stanovení požiadaviek na plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti
plnenia predmetu zákazky.
Expert č. 6: Špecialista na integráciu
Požiadavky na experta č. 6 špecialista na integráciu - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania
predmetu budú potrebné znalosti v oblasti integrácie operatívnych dát z technologického dispečingu zadávateľa
a expertíza ich zjednotenia na zvolenú časovú úroveň pre potreby vyhodnotenia reálneho stavu siete vzhľadom
na rizikové faktory. Znalosti experta sú nevyhnutné vzhľadom na to, že výskum pozostáva zo spracovania dát z
technologických zariadení na sieti poskytne prehľad o základnom chovaní sa systému a zároveň tieto dáta budú
vybrané a transformované do príslušnej dátovej štruktúry simulačného modelu. Požiadavka na 1.min. 5 rokov
odbornej praxe v oblasti implementácie IS/databáz a min. 3 projekty na integráciu podľa konceptu SOA (Service
Oriented Architecture - servisne orientovaná architektúra), pričom integrácia sa týkala IS/databáz, pre projekty
týkajúce sa zákazníka zaoberajúceho sa prevádzkou a distribúciou tekutého média s počtom zákazníkov min.
30 000 je nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza z analýzy pri stanovení požiadaviek na
plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia predmetu zákazky.
Expert č. 7: Špecialista na databázy
Požiadavky na experta č. 7 špecialista na databázy - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania
predmetu budú potrebné znalosti v oblasti spracovania dát z rôznych databázových zdrojov zadávateľa.
Znalosti experta sú nevyhnutné vzhľadom na to, že výskum pozostáva zo spracovania dát z technologických
zariadení na sieti a bude poskytovať rôzne pohľady na dáta, ktoré budú vybrané a transformované do príslušnej
dátovej štruktúry zvolených modelov. Požiadavka na min. 5 rokov odbornej praxe s architektúrou riešenia v
oblasti implementácie informačných systémov v pozícii databázový špecialista/databázový architekt, min. 5
praktických skúsenosti s návrhom databázovej architektúry v oblasti implementácie informačných systémov
zameraných na analýzu, návrh a implementáciu informačných systémov a získaný a platný certifikát na
administráciu databázových riešení alebo ekvivalent daného certifikátu vydaný medzinárodne uznávanou
akreditačnou a certifikačnou autoritou (napr. Database Administrator Certified) je nevyhnutná z dôvodu riadneho
plnenia zmluvy a vychádza z analýzy pri stanovení požiadaviek na plnenie predmetu zákazky z časového
hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia predmetu zákazky. Zadávateľ zaradil predmetný certifikát medzi
podmienky účasti na experta najmä z dôvodu preukázania schopnosti administrácie databázových riešení.
Expert č. 8: Špecialista na testovanie
Požiadavky na experta č. 8 špecialista na testovanie - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania
predmetu budú potrebné znalosti v oblasti testovania databáz a simulačných modelov z rôznych dátových
zdrojov zadávateľa. Znalosti experta sú nevyhnutné vzhľadom na to, že výskum pozostáva z testovania
zvoleného modelového riešenia a bude poskytovať rôzne pohľady na simulačné modely. Požiadavka na
min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie a testovania IS/databáz a min. 5 praktických odborných
skúsenosti s projektov na pozícií testovania produktu a riešenia riešiteľskej podpory po implementácii je
nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza z analýzy pri stanovení požiadaviek na plnenie
predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia predmetu zákazky.
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Expert č. 9: Špecialista na bezpečnosť
Požiadavky na experta č. 9 špecialista na bezpečnosť - sú potrebné a primerané, pretože v rámci dodania
predmetu budú potrebné znalosti v oblasti návrhu a implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry
informačných systémov. Znalosti experta sú nevyhnutné vzhľadom na to, že výskum pozostáva z práce s
aplikačnou infraštruktúrou zadávateľa, ktorá je riadená bezpečnostnými smernicami zadávateľa. Požiadavka
na min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti návrhu a implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry
informačných systémov v rozsahu poskytnutých služieb, min. 3 profesionálne praktické skúsenosti s realizáciou
IS so zameraním na oblasť bezpečnosti, postavených na niektorých zo štandardov ISO 27002, ISO 27001,
ISO 21827, ISM3 alebo ekvivalentných a získaný a platný certifikát CISM - Information Security Manager,
ISO 27001 alebo ekvivalent daného certifikátu alebo certifikát CISA (Certified Information Systems Auditor)
alebo ekvivalent daného certifikátu je nevyhnutná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a vychádza z analýzy
pri stanovení požiadaviek na plnenie predmetu zákazky z časového hľadiska a z hľadiska náročnosti plnenia
predmetu zákazky. Zadávateľ zaradil predmetný certifikát medzi podmienky účasti na experta najmä z dôvodu
preukázania schopnosti implementácie bezpečnosti aplikačnej infraštruktúry informačných systémov.
3.4:
Uchádzač predloží certifikát kvality, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje zavedenie opatrení
environmentálneho manažérstva uchádzača alebo rovnocenný dôkaz o zavedení opatrenia environmentálneho
manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, resp. doklad o zavedení opatrení
environmentálneho manažérstva ISO 14001; uchádzač predloží certifikát kvality o zavedení opatrení
environmentálneho manažérstva, resp. iné dôkazy preukazujúce zavedenie environmentálneho manažérstva.
Zadávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ za účelom
preukázania opatrení použitých na zabezpečenie environmentálneho manažérstva.
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona v spojení s §
30 zákona, vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6
zákona:
Certifikát environmentálneho manažérstva má preukázať zavedené opatrenia v oblasti životného prostredia
v podmienkach uchádzača, čo má vplyv na jeho schopnosť a spôsobilosť zrealizovať predmet zákazky
v požadovanej kvalite. Certifikát je vyžadovaný na preukázanie, že uchádzač spĺňa normy zabezpečenia
environmentálneho manažérstva.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách

III.3) Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb

III.3.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie

III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:
áno

Oddiel IV: Postup
IV.1) Druh postupu

IV.1.1) Druh postupu
Otvorená

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť

IV.1.3) Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

IV.2.2) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie

IV.3) Administratívne informácie

IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
2/2012/1090600.

IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 1.8.2013
Spoplatnená dokumentácia: nie

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
8.8.2013 - 12:00

IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
slovenčina.

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
do: 28.2.2014

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 9.8.2013 - 09:00
Miesto:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, Slovenská republika.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania

Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): ITMS kód projektu: 26240220082. 2620002 OP
Výskum a vývoj. Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, opatrenie 4.2 prenos poznatkov
a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. Názov projektu: Centrum výskumu
rizík zásobovania vodou veľkého mesta.

VI.3) Doplňujúce informácie

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
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Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219
Orgán zodpovedný za mediáciu 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
Prešovská 48
826 46 Bratislava
SLOVENSKO
E-mail: andrea.benova@bvsas.sk
Telefón:  +421 248253389
Internetová adresa: http://www.bvsas.sk

VI.4.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
SLOVENSKO
Telefón:  +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax:  +421 250264219

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.6.2013

http://www.uvo.gov.sk
mailto:andrea.benova@bvsas.sk
http://www.bvsas.sk
http://www.uvo.gov.sk

