Grösslingová 5
812 62 Bratislava
Slovenská republika

Výzva na predkladanie ponúk.

V súlade s ustanovením § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyzývam
záujemcov k predloženiu ponuky, v rámci zadávania podprahovej zákazky.
Názov predmetu zákazky:
Osobné motorové vozidlo combi VAN, pre potreby ústredia Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Opis predmetu zákazky:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Lehota na uskutočnenie dodávky:
Lehota dodania: do 15.12.2008.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo organizácie:
Grösslingová 5, 812 62 Bratislava
IČO:
30 796 482
Kontaktná osoba:
Mgr. Peter Hložný, MPH
Telefón:
02/ 5931 12 64
Telefón:
055/2861 256
Fax:
055/2861 257
Mobil:
0905 868 882
E - mail:
protender.kosice@gmail.com
URL:
www.udzs.sk
Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky:
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek
týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra: Uchádzač
musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. a – h) zákona č.
25/2006 Z. z. a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich
overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až 1.7:
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1.1
Výpis (výpisy) z registra trestov alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný príslušným
súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starší ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin:
- korupcie,
- poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
- legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
- založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
- založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny,
- ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
1.1.1
fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad
vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na
ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa
osobitných predpisov,
1.1.2
právnická osoba - podnikateľ predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady
vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osoby,
ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa
(uchádzača),
[Napríklad pri akciovej spoločnosti, kde je štatutárnym orgánom predstavenstvo
spoločnosti, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých členov
predstavenstva, pri spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sú štatutárnym orgánom
konatelia, predloží uchádzač výpisy z registra trestov za všetkých konateľov a pod.]
1.2
Potvrdenie (potvrdenia) príslušného súdu alebo rovnocenný doklad (doklady) vydaný
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie starší ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponuky, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné
konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
1.3
Potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov
sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako tri
mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.
1.4
Potvrdenie (potvrdenia) príslušnej zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní),
v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako
tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo
v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia. Zároveň uchádzač predloží Vyhlásenie o počte a identifikácii jednotlivých
zdravotných poisťovní v krajine svojho sídla, v ktorých je vedený v evidencii platiteľov
zdravotného poistenia.
1.5
Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu
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predloženia ponuky, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho
sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.6
Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
1.6.1
živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba
– podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
1.6.2
výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
1.6.3
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
1.7
Uchádzač môže doklady uvedené v bode 1.1 až 1.6 nahradiť predložením overenej kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
1.8
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
z dokladov uvedených v bodoch 1.1 až 1.7 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže
ich uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.9
Ak má uchádzač sídlo v štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho uchádzač 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.
1.10
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia spĺňa aj:
- Uchádzač, ktorému nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné
porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.
Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní a iné hrubé porušenie práva alebo
hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím orgánu verejnej moci, v súlade s definovaním konečného rozhodnutia v
§ 26 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.. Lehota uvedená v tomto odseku plynie odo dňa,
kedy sa rozhodnutie stane konečným.
- Uchádzač, ktorému nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta
podľa § 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1.11
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého
člena skupiny dodávateľov osobitne.
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Technická alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje
technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky:
2.1
§ 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 25/2006 Z. z.
2.1.1
Opis tovaru, fotografie tovaru, ktorý je predmetom zákazky, v takom rozsahu, aby bolo
možné posúdiť splnenie technických požiadaviek na predmet zákazky podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača;
Minimálne požiadavky:
Uchádzač musí preukázať, že jeho ponúkaný tovar je predkladaný v súlade s
požiadavkami verejného obstarávateľa.
2.2
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.
z., spoločne.
Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Lehota na prijatie žiadosti o súťažné podklady:
Dátum: 24.11.2008
Čas: 14.30 hod.
Úhrada za súťažné podklady:
Nie
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 05.12.2008
Čas: 14.30 hod.
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Celková zmluvná cena v SKK, ktorou sa rozumie celková zmluvná fakturačná cena za
dodávku predmetu zákazky v SKK a ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa
vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu zadávania podprahovej zákazky.
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí úmerou.]

maximálne 100 bodov
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou
cenou za dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou.
Hodnotenie ceny za dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky
a navrhovanej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Príklad:
Najnižšia zmluvná cena: 1 250 000,- Sk
Zmluvná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky: 1 385 000,- Sk
Výpočet: 1 250 000 : 1 385 000 = 0,866
0,866 x 100 bodov = 86,6 bodu

Komisia bude zaokrúhľovať výsledky na dve desatinné miesta.
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Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzač, ktorého ponuka po súčte
výsledných hodnôt vyhodnotenia dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.
Doplňujúce informácie:
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti
uchádzača o vydanie súťažných podkladov, ktorú zašle na adresu:
PRO – TENDER s.r.o.
Mgr. Peter Hložný, MPH
Floriánska 19
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
055/2861 256
Fax:
055/2861 257
mobil:
0905 868 882
e-mail:
protender.kosice@gmail.com
Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť podpísaná oprávneným
zástupcom uchádzača. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, príp. elektronickou
poštou, uchádzač musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou v originálnom vyhotovení.
Až po obdržaní písomnej žiadosti sa odošlú súťažné podklady uchádzačovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú
aj v prípade, ak ju uchádzač v lehote do piatich dní od oznámenia prepravcu o uložení
zásielky neprevezme.
S pozdravom
MUDr. Richard Demovič, PhD.
predseda

Telefón:
0905 868 882

Fax:
02/593 11 383

e- mail:
verejne.obstaravanie@udzs.sk

sekcia/odbor:
SEaVS/OHS
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