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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
Kategória služby: 2

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.2)

I.3)
I.4)

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30796482
Žellova 2, 829 24 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šlachtová
Mobil: +421 908464595
Telefón: +421 908464595
Email: slachtova@tendrex.sk
Fax: +421 2856507
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.udzs-sk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9119
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
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Štátna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Zdravotníctvo
ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

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

II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)

OPIS
Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Žilinský kraj
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č.: 2
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Žilinský samosprávny
kraj
Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Martin, Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin
Kód NUTS:SK031
Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody: v mesiacoch
Hodnota: 48
Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody
Hodnota: 139 341,6000 EUR
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1/8

II.1.6)

II.1.7)
II.1.8)

II.1.9)
II.2)
II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)
II.3)

Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") podľa rajonizácie v rámci Žilinského samosprávneho kraja a späť na
miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
Verejné obstarávanie je rozdelené na samostatných 11 častí, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na
ktorúkoľvek z týchto častí, alebo na viacero častí, príp. na všetky časti. Každá časť verejného obstarávania bude
vyhodnocovaná samostatne, pričom úspešným uchádzačom každej časti verejného obstarávania môžu byť rozdielni
uchádzači.
I. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu BYTČA;
II. časť: preprava mŕtvych v rámci okresov ČADCA;
III. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu DOLNÝ KUBÍN;
IV. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu KYSUCKÉ NOVÉ MESTO;
V. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ;
VI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu MARTIN,
VII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu NÁMESTOVO,
VIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu RUŽOMBEROK,
IX. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu TURČIANSKE TEPLICE,
X. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu TVRDOŠÍN,
XI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu ŽILINA.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k tejto nadlimitnej zákazke.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 11
jednu alebo viac častí
Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
Celkové množstvo alebo rozsah
Výsledkom tejto nadlimitnej zákazky bude uzavretie 11 zmlúv o preprave mŕtvych, pričom súhrnná predpokladaná
hodnota zákazky je 139 341,60 EUR bez DPH. Zákazka sa delí na 11 častí.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 139 341,6000 EUR
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH

1)

2)

3)

4)

Časť: 1
NÁZOV
I. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu BYTČA
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresu BYTČA a späť na miesto úmrtia, resp. na
miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota I. časti zákazky počas trvania zmluvy je 16 000,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 16 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
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Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Časť: 2
NÁZOV
II. časť: preprava mŕtvych v rámci okresov ČADCA
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov ČADCA a späť na
miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota II. časti zákazky počas trvania zmluvy je 25 350,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 25 350,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 3
NÁZOV
III. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu DOLNÝ KUBÍN
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov DOLNÝ KUBÍN a späť na
miesto úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota III. časti zákazky počas trvania zmluvy je 12 219,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 12 219,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 4
NÁZOV
IV. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov KYSUCKÉ NOVÉ MESTO a späť na miesto
úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota IV. časti zákazky počas trvania zmluvy je 20 000,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 20 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
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Časť: 5
NÁZOV
V. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ a späť na miesto
úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota V. časti zákazky počas trvania zmluvy je 18 333,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 18 333,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 6
NÁZOV
VI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu MARTIN
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov MARTIN a späť na miesto úmrtia, resp.
na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota VI. časti zákazky počas trvania zmluvy je 3 818,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 3 818,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 7
NÁZOV
VII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu NÁMESTOVO
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov NÁMESTOVO a späť na miesto úmrtia,
resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota VII. časti zákazky počas trvania zmluvy je 11 192,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 11 192,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 8
NÁZOV
VIII. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu RUŽOMBEROK
STRUČNÝ OPIS
4/8

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov RUŽOMBEROK a späť na miesto úmrtia,
resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota VIII. časti zákazky počas trvania zmluvy je 11 950,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 11 950,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 9
NÁZOV
IX. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu TURČIANSKE TEPLICE
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov TURČIANSKE TEPLICE a späť na miesto
úmrtia, resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota IX. časti zákazky počas trvania zmluvy je 922,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 922,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 10
NÁZOV
X. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu TVRDOŠÍN
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov TVRDOŠÍN a späť na miesto úmrtia,
resp. na miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota X. časti zákazky počas trvania zmluvy je 8 558,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 8 558,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48
Časť: 11
NÁZOV
XI. časť: preprava mŕtvych v rámci okresu ŽILINA
STRUČNÝ OPIS
Predmetom tejto časti zákazky je zabezpečenie prepravy mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "ÚDZS") v rámci okresov ŽILINA a späť na miesto úmrtia, resp. na
miesto pohrebu.
SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
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Hlavný predmet
Hlavný slovník: 60130000-8
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 60100000-9, 60000000-8
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Predpokladaná hodnota XI. časti zákazky počas trvania zmluvy je 11 000,00 EUR bez DPH.
Hodnota: 11 000,0000 EUR
ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota: 48

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
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 z peňažných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených
faktúr. Splatnosť faktúr bude do 30 kalendárnych dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby vytvorila určitú právnu formu
do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ však bude vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy (napr. uzavretím
zmluvy o združení), ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, pred podpisom zmluvy. Vytvorenie právnej formy je
potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam: Áno
Opis osobitných podmienok: Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred podpisom zmlúv o
preprave mŕtvych doložiť doklad o udelení živnosti na prevádzkovanie pohrebnej služby.
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 o verejnom
obstarávaní, spôsobom podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého
tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní je možné splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje uchádzač podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia, stanovené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Neuplatňuje sa.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
§ 28 ods. 1 Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo
využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov (cit. zákona):
j) údajmi o strojnom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na
poskytnutie služby.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
V súlade s § 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní požaduje verejný obstarávateľ predložiť zoznam
technického vybavenia - prepravných vozidiel s cieľom oboznámiť sa s technickou a odbornou pripravenosťou
uchádzača. Uchádzač zoznamom deklaruje, že má k dispozícii potrebné technické zázemie k poskytnutiu služby
predmetu zákazky.
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné
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kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač
písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
technickými alebo odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie
týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s
ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie
splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní je možné splnenie podmienok účasti preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov predkladajúcich ponuku do I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.,
IX., X. alebo XI. časti zákazky je nevyhnutné predložiť nasledovné doklady a splniť nižšie uvedené podmienky:
§ 28 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam prepravných
vozidiel - min. 1 vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení
neskorších predpisov (resp. ekvivalentnej legislatívy pôvodu uchádzača) a v zmysle časti B. 1 Opis predmetu zákazky
súťažných podkladov), ktoré bude mať uchádzač počas realizácie zákazky k dispozícii. Uvedené preukáže predložením
úradne overenej fotokópie osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz).
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
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: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.2)
IV.2.1)
IV.2.2)
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)

IV.3.4)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Otvorená
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
1504215/zvozZA/UDZS
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 02.06.2015 10:00
Spoplatnená dokumentácia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.06.2015 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
CS
SK
Lehoty a podmienky verejnej súťaže
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie: Do dátumu
Dátum: 30.11.2015
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.06.2015 11:30
Miesto: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2,829 24 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Áno
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Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Dňa 02.06.2015 o 11:30 hod. sa uskutoční otváranie
časti ponuky "Ostatné". Otváranie časti ponuky "Ostatné" je neverejné.
Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené.
Otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" prebehne verejne. O mieste a čase konania otvárania časti ponúk,
označených ako "Kritériá" zašle verejný obstarávateľ oznámenie všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote
na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní časti ponúk, označených ako "Kritériá" sa môže
zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená.
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická
osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk
preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie
DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o
vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku EÚ.
Verejný obstarávateľ nadlimitnú zákazku zruší, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní, alebo nedostane ani jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
požiadavkám určeným podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzač neuplatní žiadosť o nápravu v lehote
podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a nepodá námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní, alebo jej zrušenie nariadi Úrad pre verejné obstarávanie SR. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
nadlimitná zákazka vyhlásila, verejný obstarávateľ môže použitý postup zadávania zákazky zrušiť, alebo ak nebolo
predložených viac, než dve ponuky.
V prípade, ak budú všetky hodnotené ponuky presahovať predpokladanú hodnotu predmetu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a nadlimitnú zákazku v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o
verejnom obstarávaní zrušiť.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých vyššie spomínaných dokladov uvedených,
pokiaľ nie je uvedené inak.
Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov musí stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny
dodávateľov musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny
dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.
ODVOLACIE KONANIE
Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.04.2015
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