INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM,
MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA

▪
Zverejnené

▪

Na portále obstarávateľa :UVO, IPR
Od : 7. 07. 2015
Do : 17.07.2015
E-mail :

▪

▪

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

I-R/ 365 /07/2015

Vybavuje / linka

Ing. Hološka, 02/54131883
e-mail: peter.holoska@iprba. sk

Bratislava
6.07.2015

Vec:
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov „ Vajcia slepačie“
Ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 , písm. d) vykonávame obstarávanie zhotoviteľa
tovarov podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornej smernice obstarávateľa .
, formou: “Zadania zákazky podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.. o verejnom obstarávaní”.
Na základe uvedeného zverejňujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania
opísaný v bode 2 tejto výzvy.
1. Základné identifikačné údaje
1.1 Obstarávateľ: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím,
Mokrohájska 1 , 842 40 Bratislava 4.
Zastúpený
: PhDr. Dušan P i r š e l - riaditeľ
Pre zmluvné a technická veci : Ing. Peter H o l o š k a
Vedúca stravovacieho zariadenia : Pani Valéria Cibulková
IČO: 00 603 457, DIČ : 2020919153
Tel: 02/54650062, FAX: 02/54650063
- Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Peter Hološka
Tel.:02/54131883, Mobil : 0911474004, E-mail:peter.holoska@iprba.sk
1.2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva.
2. Predmet obstarávania : Dodávka „ Vajcia slepačie“
2.1
Opis predmetu obstarávania:
Spracovanie ponukovej ceny na dodávku nasledovných tovarov:
Druh tovaru
Predpokladané dodávané množstvo

2.2
2.3

2.1.1 Vajcia slepačie, trieda A, veľkosť L
Kvalita : veľkosť L, trieda A
Nomenklatúra KP : 522712

17 000 Kusov

3. Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je:
Ako súčasť cenovej ponuky musí byť predloženie:
3.1 Preukázať oprávnenosť podnikať v predmete obstarávania a to:
- foto výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, volnej živnosti,
nie staršieho ako tri mesiace so zapísaním činností rovnakých, alebo podobných predmetu
obstarávania – (aj internetový).
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4. Zdroj finančných prostriedkov
Zdrojom finančných prostriedkov je: Rozpočet obstarávateľa na rok 2015- 2016
Finančné preddavky alebo zálohy, obstarávateľ neposkytuje.

5. Fakturácia a platby sa uskutočnia
Právo faktúrovať vzniká zhotoviteľovi na základe obojstranne podpísaného dodacieho listu
o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia a jeho častí špecifikovaného v dodacom liste.
5.2
Úhrada faktúry sa uskutoční v lehote do 14 dní od termínu doručenia faktúry
objednávateľovi, prílohou ktorej bude potvrdený dodací list o odovzdaní a prevzatí tovaru.
5.1

6.1

6. Lehota na dodanie tovaru
Požadované dodávanie tovaru potvrdené v zmluve: od 1.09..2015 do : 31.12.2016
Ponuková cena
Uchádzač preloží ponukovú cenu v štruktúre :
7.1.1 Cenu za mernú jednotku druhu tovaru .
7.1.2 Cenu spolu za druh tovaru na predpokladané množstvo stanovené
obstarávateľom.

7.
7.1

Obstarávateľ žiada uviesť ponukovú cenu v hodnote EUR v štruktúre.
7.2.1 Cena celkom bez DPH :
7.2.2 Výška DPH - Uviesť čí je plátom DPH
:
7.2.3 Cena celkom s DPH. :
7.3 Spôsob úpravy ceny z ponukovej ceny v ZoD je možný upraviť jedine pri:
7.3.1 Zmene výšky DPH.
73.2 Zmena ceny je možná jedine na základe písomného dodatku k zmluve.

7.2

8.
8.1

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia
Kritériom na hodnotenie ponúk je:

8.1.1 Kritériom č.1 je :„Najnižšia ponuková cena :
- za 1 kus slepačieho vajca , tried A, veľkosť L
- cena celkom za celú dodávku 17 000 kusov
- ohodnotenie : 90 bodov.
č.2 je : Kvalita dodávaného tovaru. Potvrdená zmluvami a referenciami na
dodanú kvalitu tovaru za roky 2014 a 2015. Ohodnotenie 10 bodov.
8.2 Spôsob hodnotenia ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.
8.2.1 Úspešným bude uchádzač s najväčším počtom bodov za obe kritéria spolu.
8.2.2 Najväčší počet bodov (90 bodov) dostane uchádzač s najnižšou ponukovou cenou za 1 kus
vajca požadovaných parametrov kvality a cenu celkom za celý predmet obstarávania..
8.2.2.1 Ďalšie poradie ponúk sa určí v poradí od najnižšej po najvyššiu ponukovú cenu.
8.2.3 Najväčší počet bodov (10 bodov) dostane uchádzač s najväčším počtom zmlúv a referencií
na potvrdenie kvality dodávaného tovaru.
8.2.3.1 Ďalšie poradie a počet bodov dostanú uchádzači podľa počtu predložených zmlúv
a referencií na kvalitu dodávaného tovaru za roky 2014 a 2015.
8.3 Oznámenie o výsledku hodnotenia zašle obstarávateľ úspešnému uchádzačovi do lehoty
viazanosti ponúk .

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie :
9.1 dňom: 17.07.2015 t.j. piatok , do: 12,00 hod.
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Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava v pracovných dňoch,
8,00 h až 14.00h. Ponuka predložená po tomto čase bude neotvorená a vrátená
uchádzačovi.
9.3 Forma doručenia ponuky:
9.3.1 Poštovou zásielkou, pričom platí termín prijatia zásielky do podateľne obstarávateľa
– sekretariát riaditeľa.
9.3.2 Osobne, na sekretariát riaditeľa- /platí termín potvrdenia o prijatí zásielky/.
9.3.3 Elektronickou poštou: FAX, E- mailom platí termín uvedený v elektronickej pošte.
9.4
Uchádzač môže predloženú ponuku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
doplniť, zmeniť a odvolať, na základe písomnej žiadosti do termínu stanoveného
na predkladanie ponúk.

Vyhodnotenie ponúk:

9.5

Obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk
do lehoty viazanosti ponúk a písomne vyrozumie všetkých uchádzačov do lehoty viazanosti
ponúk.
10.

Lehota viazanosti ponúk
10.1 Obstarávateľ určuje lehotu viazanosti ponuk do : 20.08.2015.

11.

Miesto dodania tovaru
11.1 Miestom dodania tovaru je: ul. Mokrohájska 1, Bratislava.
11.2 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím- kuchyňa

Komunikácia a vysvetľovanie

12.

12.1

Záujemca môže požiadať obstarávateľa písomne (aj E-mailom) o vysvetlenie
údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk najneskôr šesť pracovných
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12.2 Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti
o vysvetlenie, ktoré doručí všetkým zainteresovaným záujemcom.
12.3 Komunikácia a dorozumievanie sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty,
faxom, elektronicky.
12.4 Zodpovednou osobou za obstarávateľa je: Ing. Peter Hološka, Tel.: 02/54131883
Mobil: 0911474004 FAX: 02/54650063, email: peter.holoska@iprba.sk
13.

Rozdelenie predmetu obstarávania , komplexnosť dodávky
13.1 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah predmetu obstarávania.

14.

Oprávnený uchádzač
14.1 Oprávneným uchádzačom je uchádzač, ktorý predložil kompletnú ponuku podľa
výzvy na predloženie ponúk a v stanovenom termíne.

15.

Predloženie ponuky
15.1 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne, alebo poštou, elektronickou poštou
pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky obstarávateľovi na protokole pošty oproti
potvrdeniu o prevzatí , doručení e-mailu s označením na obálke:
15.1.1 Adresa obstarávateľa.
15.1.2 Adresa a sídlo uchádzača.
15.1.3 Označená heslom.: „Ponuka – Vajcia slepačie“
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Miesto predloženia ponuky: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so
zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava.
15.3 Úvodný krycí list bude tvoriť súpis dokladov, podpísaný štatutárom uchádzača.
15.4 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v štátnom jazyku
15.5 Náklady na ponuku znáša uchádzač, platné ponuky sa nebudú vracať uchádzačom,
zostanú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania u obstarávateľa

15.6 Obsah ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, súčasťou ktorej musí byť:
15.6.1 Ponuková cena za predmet obstarávania (podľa bodu 7).
15.6.2. Foto výpisu z obch. Registra – živnostenského listu, doklad o odbornej spôsobilosti
k plneniu predmetu obstarávania.
15.6.3 Zmluvy a referencie na potvrdenie kvality dodávaného tovaru za roky 2014 a 2015.
16.

Podmienky vykonania formy verejného obstarávania
16.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú formu verejného obstarávania
v prípade naplnenia podmienok § 46 ods.1. a ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní.

V Bratislave dňa: 6. 07. 2015

PhDr. Dušan P i r š e l
riaditeľ

Telefon
Fax
02/54 65 00 62 02/54 65 0063
02/54 65 54-55

Bankové spojenie
Štátna pokladnica – BA
7000103095/8180

IČO
603 457
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DIČ
2020919153

E-mail
ipr@svsba.sk

