
8244 - WYT
Vestník č. 104/2013 - 30.05.2013

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Psychiatrická liečebňa Sučany
IČO:  17335612
Hradiská 20, 038 52 Sučany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Psychiatrická liečebňa Sučany
Kontaktná osoba: Ing.Lenka Fioleková,Emília Kučková
Telefón: +421 434293209 / 434293201
Fax: +421 434293389
Email: plsucany@gaya.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.plsucany.gaya.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.plsucany.gaya.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Pekárenské a cukrárenské výrobky

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Psychiatrická liečebňa Sučany
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Čerstvé pekárenské a cukrárenské výrobky v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch časť B.1.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 15000000-8 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 15810000-9,  15812121-7,  15813000-0,  15811200-8,  15812122-4,  15811000-6,  15812120-0,
15811100-7,  15812200-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch časť B.1.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  18 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods.
2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií . 
Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač nahradiť 
predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do  
zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 odst.1 zákona  
o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa
III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

02/2013/VS
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  14.06.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.07.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  09.07.2013 09:00
Miesto :  Otváranie častí ponúk označených ako "OSTATNÉ" podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude v
súlade s § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie častí ponúk označených ako "OSTATNÉ" je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

1.Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len "informácie") medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne,
poštovou zásielkou, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií
spôsobom, ktorým nemožno trvale zachytiť obsah dokumentov alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami,
doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do troch pracovných dní odo dňa odoslanie tejto informácie. 
2.Súťažné podklady si uchádzači môžu vyžiadať na kontaktom mieste uvedenom v odd. I.1. 
3.Presný dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako "KRITÉRIÁ" bude v súlade s § 41 ods. 2 a 3 zákona o
verejnom obstarávaní oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Ďalšie podrobnejšie informácie
sú uvedené v súťažných podkladoch. 
4.Presný popis obsahu jednotlivých častí ponúk označených ako "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" je uvedený v súťažných
podkladoch časť A.1 Pokyny pre uchádzača bod 16.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.05.2013
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