OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ
ALEBO KORIGENDE
Formulár: Príloha č. 14 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00699021
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): odbor verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Oravec, Mgr. Ing. Adriana Gajdošová
Telefón: +421 259782895 / 259782890
Fax: +421 259782899
Email: stanislav.oravec@mzv.sk; adriana.gajdosova@mzv.sk
Internetová adresa (ak je uplatniteľná): http://www.mzv.sk
TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE
Druh verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)

II.1.3)

OPIS
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich
služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobnosti sú uvedené v
súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60400000-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 63510000-7

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)

IV.2.3)

IV.2.4)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Druh postupu: Otvorená
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
741.130/2013-ODVO
Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou
Pôvodné oznámenie odoslané cez: OJS eSender
Prihlasovacie meno: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
rok: 2013
číslo dokumentu: 4754
2013-4754
Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 249-436070
z: 24.12.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
20.12.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)
VI.3.1)

OZNÁMENIE ZAHŔŇA
Úprava
INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ
INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE
Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

VI.3.2)
VI.3.3)

V pôvodnom oznámení
Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť, minimálna požadovaná úroveň
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VI.3.4)
VI.3.5)
VI.3.6)
VI.4)
VI.5)

štandardov
Namiesto: B) Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch resp.
ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo mimo územia
SR) za posledné tri ukončené hospodárske roky, t. j. roky 2010, 2011 a 2012 resp. posledné hospodárske roky v
závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača
ako súčasť predložených výkazov overenie (potvrdenie, že predložené výkazy sa zhodujú s tými, ktoré uchádzač
predložil daňovému úradu spolu s daňovým priznaním) príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o
správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, resp. podľa
právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo pokiaľ má povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom,
tak overenie účtovnej závierky audítorom.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, t.j.
zabezpečenie leteckej prepravy, zabezpečenie leteniek. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača.
Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný obrat v minimálnej výške 1 000 000 EUR v rokoch 2010, 2011, 2012
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (zabezpečenie leteckej prepravy, zabezpečenie leteniek), resp. posledné
hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Pre určenie výšky obratu
sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o
vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Viď: B) Uchádzač predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch resp.
ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača (ak má uchádzač sídlo mimo územia
SR) za posledné tri ukončené hospodárske roky, t. j. roky 2010, 2011 a 2012 resp. posledné hospodárske roky v
závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača
ako súčasť predložených výkazov overenie (potvrdenie, že predložené výkazy sa zhodujú s tými, ktoré uchádzač
predložil daňovému úradu spolu s daňovým priznaním) príslušného daňového úradu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o
správe daní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa právnych predpisov
platných v krajine sídla uchádzača alebo pokiaľ má povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, tak overenie
účtovnej závierky audítorom.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, t.j.
zabezpečenie leteckej prepravy, zabezpečenie leteniek. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača.
Uchádzač musí týmto spôsobom preukázať súhrnný obrat v minimálnej výške 1 000 000 EUR v rokoch 2010, 2011, 2012
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (zabezpečenie leteckej prepravy, zabezpečenie leteniek), resp. posledné
hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Pre určenie výšky obratu
sa pri prepočte cudzej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania oznámenia o
vyhlásení tohto verejného obstarávania na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ.
Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu
Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť
ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
z: 16.01.2014
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