
2488 - WYS
Vestník č. 34/2013 - 16.02.2013

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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
IČO:  31936415
Generála Miloša Vesela 21, 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  verejné obstarávanie
Kontaktná osoba: Ing. Jozef jaroš
Telefón: +421 444382435
Fax: +421 444382783
Email: jarosj@uvn.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.uvn.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 
Poskytovanie služieb BOZP a technika požiarnej ochrany

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
12
Hlavné miesto poskytovania služieb:  UVN SNP Ružomberok-FN, areál na adrese ul.gen. M.Vesela 21, areál na adrese
Považská 2 a ďalšie detašované pracoviská v SR. Bližšie v sútažných podklaoh.
NUTS kód: 
SK
SK031

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Poskytovanie služieb BOZP a tech.požiarnej ochrany v plnom rozsahu v súlade so Zákonom č.124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znemí neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znemí neskorších predpisov a v súlade s vyhlaškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov pre 1400 zamestnancov objednávateľa na pracoviskách, v priestoroch a činnosti v objektoch
objenávateľa

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71317100-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71317200-5 

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

30000 €
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  30 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
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:  1)§ 26 ods. 1 písm. f) je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať
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tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu overená fotokópia.Uchádzač zapísaný do zoznamu
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o
jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.2)doklad z úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o pridelení štatútu postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - v zmysle § 99
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti na tejto zákazke len záujemcom,
ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.Overená fotokópia.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1)§ 28 ods. 1 písm. a)
zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov: ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. V zozname musia byť minimálne tri zákazky v sume
30.000,- €. Originál. Zdôvodnenie: Uchádzač je schopný plniť daný objem predmetu zákazky.2)§ 28 ods. 1 písm. c)
údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom
zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi.Uchádzač predloží min. troch autorizovaných bezpečnostných
technikov. Originál alebo overená fotokopia. Zdôvodnenie: Uchádzač je schopný odborne zabezpečiť daný predmet
zákazky.3)§ 29 Zabezpečenie kvalityPredloženie certifikátu OHSAS 18001 Manažérstvo BOZP alebo rovnocenné
opatrenia na zabezpečenie kvality, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Originál alebo overená
fotokopia. Zdôvodnenie: Potreba certifikátu smeruje k získaniu uchádzača, daný predmet zákazky zrealizuje v súlade s
certifikátom
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Áno
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne

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

UVN-22-20/2013-08
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:  27.02.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  08.03.2013 13:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  11.03.2013 09:00
Miesto :  Miestom otvárania ponúk je UVN SNP Ružomberok-FN, velitelská budova, III poschodie zasadačka VO č.d.1RA
403.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za
prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej lehote bude poskytnutá
najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie na stránke www.uvn.sk . Informácie týkajúce sa
vysvetľovania podmienok zadania podprahovej zákazky uverejnených v oznámení a súťažných podkladoch, vyjadrenie k
prípadným žiadostiam o nápravu, zmeny termínov z dôvodu revíznych postupov a ostatné informácie, ktoré môžu byť
zverejnené v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, bude obstarávateľ uverejňovať na stránke www.uvn.sk informácie
verejné obstarávanie. Po takomto zverejnení verejný obstarávateľ považuje informáciu za doručenú všetkým záujemcom
- uchádzačom.Ak úspený uchádzač oznámi, že odstupuje od svojej ponuky, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s
druhým v poradí.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
15.02.2013
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