Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
Tel: + 421 908 464 595
Fax: + 421 2 55 56 70 07
Email: slachtova@tendrex.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
„Nákup regálov pre SLaPA pracoviská“
Spoločný slovník obstarávania – CPV:
39151100-6 Regály

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie 23 ks regálov pre Súdnolekárske
patologickoanatomické pracoviská (SLaPA) podľa technickej špecifikácie:
Súdnolekárske
a patologickoanatom
ické pracovisko
námestie L.Svobodu
1, 974 01 Banská
Bystrica
Vojtecha Spanyola 43,
012 07 Žilina

Zdravotnícka 3253/3,
058 97 Poprad
Hollého 14,
080 01 Prešov
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

Počet kusov

Rozmery v cm

Nosnosť

3

216 x 100 x 31

180
180

2
1
2
1
1
1
1
3

250 x 300 x 65
výška políc 35 cm
250 x 300 x 65
250 x 200 x 65
190 x 141 x 65 - 70
200 x 142 x 70 - 80
197 x 174 x 55 - 60
180 x 150 x 40
200 x 135 x 40

8

200 x 110 x 35
7 políc v jednom
regáli

a

180
180
180
180
180
180
180

180

V cene dodávky musí byť zahrnutá aj doprava na miesto určenia a inštalácia.
Záručná doba poskytovaná na dodávané regály musí byť minimálne 24 mesiacov.
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4.

Termín dodávky:
Predpokladaný termín dodávky: v priebehu kalendárneho roka, tj. dvanástich
kalendárnych mesiacov

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
2 000,00 EUR bez DPH

6.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie celého predmetu zákazky, t.j. dodanie 23 ks
regálov pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská (SLaPA) podľa
technickej špecifikácie uvedenej v bode 3. tejto Výzvy.

7.

Obsah predloženej ponuky:
Od uchádzača sa vyžaduje predložiť:
• cenovú ponuku za dodanie celého predmetu zákazky, t.j. dodanie 23 ks regálov
pre Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská (SLaPA) podľa
technickej špecifikácie uvedenej v bode 3. tejto Výzvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu za dodanie
celého predmetu zákazky celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,
upozorní/uvedie v ponuke.

8.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku je možné doručiť osobne, poštovou zásielkou alebo e-mailom na adresu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
Kontaktná osoba: Juraj Žiak
Tel: +421 2 20 85 62 47
E-mail: juraj.ziak@udzs-sk.sk
Ponuky musia byť predložené v lehote do 25.07.2013 do 15:00 hod.
V prípade osobného, poštového doručenia bude na obale ponuky uvedené: „Nákup
regálov – neotvárať!”
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo obdobného
doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na horeuvedenej adrese.

9.

Lehota viazanosti ponúk:
Ponukami zostávajú uchádzači viazaní do 31.08.2013.

10.

Výsledok verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi zákazku prostredníctvom rámcovej
dohody, ktorej predmetom bude dodanie 23 ks regálov pre SLaPA pracoviská podľa
technickej špecifikácie uvedenej v bode 3. tejto Výzvy. Splatnosť vystavenej
faktúry/faktúr je do 30 dní od jej/ich doručenia verejnému obstarávateľovi.

..........................................
Ing. Gabriela Tomanová
riaditeľka oddelenia správy majetku a služieb
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