
OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podl'a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) Č. 842/2011

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
1.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTr,)

Katolícka univerzita v Ružcmberku
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37801279
Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová
Mobil: +421905787876
Telefón: +421444304693
Fax: +421444304694
Email: veronika.mihalova@ppla.sk
Internetová adresa (c:lk je lJp&atrlirel'ná): http: / /www.ku.sk

1.2) TYP OBSTARÁVACIEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ(týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/1B/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
11.1) OPIS

II.l.l) Názov zákazky podl'a \I'erejného obstarávatel'a/obstarávatel'a
Digitalizačnépracovisko KU v Ružomberku

II.l.2) Stručnýopis zákazky alebo nákupu {nákupov}
Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky vrátane softvérového vybavenia pre potreby vybudovania
digitalizačného pracoviska Katolíckej Univerzity" Ružomberku. Ciel'om projektu je vytvorenie Produktu digitalizačného

pracoviska digitalizovaný obsah bude zaradený do tzv. digitálnej knižnice, ktorej časť bude verejne dostupná na www
stránke žiadateľa (pubäkscíe nechránené autorským právom) a zvyšok digitalizovaného fondu bude dostupný na
prezenčné štúdium 'I priestorom univerzitnej knižr.ice.

II.l.3) Spoločnýslovník obstar ávania (epY)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30200000-1
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48000000.·8

ODDIEL IV: POSTUP
IV. l} DRUH POSTUPU

IV.l.l} Druh postupu
Druh postupu: Otvorená

IV.2) ADMINISTRATíVNE IN FORMÁCI E
IV.2,2} Referenčnéčíslo ozn ámen] podaných el'i!ktronickou formou

Pôvodné oznámenie ocosíanécez: ~,IMAP

Prihlasovacie meno: veronika.mihalova@ppla.sk
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 1i937
2013-17937

IV.2.3} Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámeniu 'o' Ú. v. EÚ: 2013/5204-352840
z: 19.10.2013

IV.2.4} Dátum odoslania pôvodného oznámenia
17.10.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INfORMÁCIE
VI. l} OZNÁMENIE ZAHŔŇA

Úprava
VI.2) INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDl~LENIE OBSTARÁVANÍ
VI.3) INFORMÁCIE VYŽADUJ ÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

VI.3.l}
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
V pôvodnom oznámení

VI.3.3} Text, ktorý si lIl'žaduje úpravu v pôvodnom oznámení
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časť: 1
Miesto, kde má byť text upravený: III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich
sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Namiesto: Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikatel'ovpre verejné obstarávanie môžedoklady podra § 26 ods. 2
zákona o
verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1 až 8 nahradiť predložením úradneosvedčenej kópie platného potvrdenia
o jeho zapísaní do zoznamu podnikatel'ov podl'a § 128 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač alebozáujemca nemásídlo v Slovenskej republikea krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch 1 až 8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možnoich nahradiť čestným vyhlásením podľa

predpisov platnýchv krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebozáujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská
republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnymorgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou aleboobchodnou inštitúciou podl'a
predpisov platných v krajine pôvodu alebov krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Viď: Ak uchádzač alebo záujemca nemásídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v bodoch 1 až 8, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možnoich nahradiť čestným vyhlásením podl'a
predpisov platnýchv krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlov 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 aleboobchodnou inštitúciou podl'a
predpisov platnýchv krajine pôvodualebov krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikatel'ov podl'a zákona o verejnom obstarávaní v zneníúčinnom od 01. 07. 2013 (t. j.
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikatel'ov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikatel'ov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný predkladať doklady
na preukázanie splnenia podmienok účastí týkajúcichsa osobného postavenia podl'a § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname podnikatel'ovpodľa zákona o verejnomobstarávaní v zneníúčinnom do 30. 06. 2013 (t. j,
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podrikaterov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie vyaal potv rdenie o zapísaní do zoznamu podnikatel'ovv listinnej podobe) nie je povinný predkladať toto
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejnéhoobstarávania, že spfňa aj
podmienky účasti podťa bodov 7 a 8, príp. aj podra bodu 6 ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.

časť : 2
Miesto, kde má byť text upravený: III.l.l)Požadované zábezpeky a záruky
Namiesto: Požaduje sa zloženie zábezpeky ponukyvo výške 50 tis. EUR. Bližšie informáde budú uvedenév súťažných

podkladoch.
Viď: Požaduje sa zloženie zábezpeky ponukyvo výške 30 tis. EUR. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných

podkladoch.

časť: 3
Miesto, kde má byť text upraven ý: VU) INFOKMÁeIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Namiesto: Operačný program informatizácie spoločnosti , Prloritn á os 2 -
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova !ch národnej infraštruktúry
Viď: OPVaV-2013/S.1/0S-S0RO - Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu

časť: 4
Miesto, kde má byť text upravený: I1I.2.3)Technická spôsobilosť

Namiesto: 3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobi/osti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné
kapacity inej osoby, bez ohl'aduna ich právnyvzťah, V takomto prípade musíuchádzač verejnému obstarávateľovi

preukázať, že pri plnení zmluvy bude rnôd' reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobi/osť využíva na
preukázanie technickej spôsobilost i čiiebo odbornej spôsobností, Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvouuzavretcu s touto osobou, obsahujúcou záväzok oso by, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť aleboodbornú spôsobi losť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majLi byť použiténa preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spl ňat' podmienkyúčasti podl'a § 28 ods, 2 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti

predmetu zákaz")', na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Viď: 3.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti aleboodbornej spôsobilosti využiť technickéa odborné
kapacity inej osoby, bezohľadu na ic:' právnyvzťah. V takomto prípade musíuchádzač verejnémuobstarávateľovi

preukázať, že pri plnenízmluvy bude môcť reálne císponovar s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou.obsahujúecu záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť aleboodbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacitypočas celého
trvania zmluvného vzťahu, Osoba, ktorej kap.Kity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
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spôsobilostí, musísplňať podmienky účasti podl'a § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti

predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
VI.3.4) Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
VI.3.S) Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
VI.3.6) Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť

VI.4) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
VI.S) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁi\1ENIA

z: 23.10.2013
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