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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Formulár: Príloha č. 2 Podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.
842/2011

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Katolícka univerzita v Ružomberku

Vnútroštátne identifikačné číslo (ak je to známe) : 37801279

Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): 034 01 Ružomberok, Námestie A. Hlinku
č.60

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Slašťanová

Mobil: +421 918337424

Telefón: +421 444304693

Fax: +421 444304694

E-mail: slastanova@ku.sk

Internetová adresa (internetové adresy) (ak je to uplatniteľné):
http://www.ku.sk

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

(Na poskytnutie podrobnejších informácií použite prílohy A)

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

Druh verejného obstarávateľa:Organizácia riadená verejným právom

I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Vzdelávanie

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

Tlačiarenské služby pre Katolícku univerzitu v Ružomberku

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

c) Služby.

Kategória služieb č.: 15.

Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb: 034 01 Ružomberok, Námestie A.Hlinku
č.60

NUTS kód:

SK031.

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

Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku.

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Kompletné tlačiarenské a knihárenské služby a služby súvisiace s
tlačou vrátane balenia a dopravy na miesta plnenia na základe
potrieb, požiadaviek a finančných možností verejného obstarávateľa.

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79810000-5. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 79822000-2, 79822500-7, 79820000-8, 79971000-1. 

II.1.7) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)

Nie.

II.1.8) 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

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie hodnôt.



Od: 234000,0000 Do: 392000,0000 EUR

II.2.2) Informácie o opciách

Nie.

II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní (ak je uplatniteľné)

Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie.

II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE (ak je to
známe)

Obdobie: lehoty uskutočnenia.

Začatie: 1. 1. 2012

Ukončenie: 31. 12. 2013

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 5 000 €. Podmienky a spôsoby
zloženia a uvoľnenia zábezpeky sú podrobne stanovené v súťažných
podkladoch.

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 zo štátneho rozpočtu,z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa,z prostriedkov EÚ. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohu.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych
subjektov, ktorej sa zadá zákazka: 

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky: (ak je to uplatniteľné)

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: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods 1 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO) predložením dokladov
podľa § 26 ods .2 resp. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 zákona o VO.
Podrobnosti splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných
podkladoch.

III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len



uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
ekonomického a finančného postavenia v súlade s ustanovením § 27
zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZVO) a
to:Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty,
ktorými preukazuje finančné alebo ekonomické postavenie: -A
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky,v ktorej má
uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné
záväzky. V predmetnom vyjadrení banka resp. pobočka zahraničnej
banky potvrdí, že : - uchádzač nie je v nepovolenom debete, - v
prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár, -
bežný účet uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie.
Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách
nemá záväzky. -B V prípade, že uchádzač využije na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie ekonomického a finančného postavenia v súlade s
ustanovením § 27 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len ZVO) -C Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia v súlade s § 31 ZVO. Uchádzač v ponuke predloží
doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie
ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne splniť
zmluvy resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického
a finančného postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu.

III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok: Uchádzač predloží zoznam úspešne
realizovaných zmlúv na služby rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených v rokoch 2008,
2009 a 2010. V zozname uchádzač uvedie: - obchodné meno a
adresu sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, - obchodného
mena a adresy sídla alebo miesta podnikania odberateľa - názov a
opis predmetu zmluvy, - zmluvnú cenu, - dátum uzavretia zmluvy a
doba trvania zmluvy, - uvedenie kontaktnej osoby odberateľa, pre
prípadné overenie poskytnutých informácií: meno, priezvisko, titul, tel.
číslo, e-mail. Požaduje sa preukázanie minimálne dvoch úspešne
realizovaných zmlúv za každý požadovaný rok (spolu 6 zmlúv) s
celkovým objemom - zmluvnou cenou spolu minimálne 300 tis. € s
DPH, pričom minimálneu 3 zmlúv (za každý rok jedna) bude zmluvná
cena minimálne 50 tis. € s DPH. Ak odberateľom: - bol verejný
obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení
potvrdí tento verejný obstarávateľ, - bola iná osoba ako verejný



obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):
Ďalšie požadované doklady: 1. a) vyhlásenie, že uchádzač má k
dispozícii prostriedky technologického zariadenia potrebné na plnenie
predmetu zmluvy, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.
Toto vyhlásenie doplní zoznamom strojov a technického vybavenia, s
uvedením značky, typu, roku výroby a výkonu,minimálny zoznam
položiek: - štvorfarbový ofsetový tlačiarenský stroj s možnosťou tlače
do formátu B2 - digitálny tlačový stroj s možnosťou tlače CMYK do
formátu A3++ a na papier do gramáže 350 gr/m2 - zariadenia na
číslovanie, perforovanie, laminovanie, razbu - zariadenia na väzbu
V1, V2, V4, V8 b) vyhlásenie, že uchádzač je personálne vybavený
na plnenie predmetu zmluvy. Toto vyhlásenie doplní zoznamom osôb
odborne spôsobilých, ich odbornú spôsobilosť preukáže kópiou
dokladu o ich vzdelaní a odbornej praxi. Pre tlač cenín (diplomy, šeky
a podobne) sa vyžaduje podrobný opis ochrany tlače pred zneužitím
a popis ochranných prvkov. Doklady požadované v bode 1. možno
nahradiť technickými a odbornými kapacitami inej osoby podľa bodu
2. 2. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti technické alebo odborné kapacity inej osoby,
bez ohľadu na ich právny vzťah uchádzač musí verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej postavenie využíva na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v
súlade s ustanovením § 28 ods. 2 zákona č.25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. 3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia v súlade s § 31 ZVO. Na preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti verejný obstarávateľ vyžaduje doklady, z
ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova situácia alebo spôsobilosť
vykonávať určitú činnosť. Vzhľadom k tomu, že daný predmet zákazky
je určený svojim rozsahom pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie
služieb, verejný obstarávateľ zadefinoval uvedené podmienky účasti,
aby primeraným spôsobom zistil situáciu alebo postavenie uchádzača
o tom, že je odborne spôsobilý dodať daný predmet zákazky a splní
požadované technické požiadavky.

III.2.4) Informácie o vyhradených zákazkách (ak je to uplatniteľné)

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

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 

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

Dátum: 4. 11. 2011. Čas: 08.00 h. 

Spoplatnená dokumentácia: Nie.

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 21. 11. 2011. Čas: 12.00 h. 

IV.3.6 Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo
žiadosti o účasť 
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ.

slovenčina

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

Trvanie: do dátumu.

Dátum: 31. 3. 2012

IV.3.8) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum: 22. 11. 2011. Čas: 10.00 h. 

Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A.Hlinku č.60,
034 01 Ružomberok, zasadačka rektorátu KU

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Áno.

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť
uchádzač zastúpený oprávnenou osobou alebo členom štatutárneho



orgánu alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie. Uchádzač
(fyzická osoba), oprávnená osoba alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

VI.1) Informácie o opakovaní obstarávania (ak je to uplatniteľné)

Nie.

VI.2) Informácie o fondoch Európskej únie

Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov
Európskej únie: Nie.

VI.3) Doplňujúce informácie  

VI.4) Odvolacie konanie

VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za mediáciu

VI.4.2) Podanie odvolania

VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia 
4. 10. 2011


