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Toto oznámenie na webovej stránke TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391247-2022:TEXT:SK:HTML

Slovensko-Banská Bystrica: Nohavice
2022/S 137-391247
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Tovary
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávateľ
I.1)
Názov a adresy
Úradný názov: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42499500
Poštová adresa: Lazovná 63
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Mikušková
E-mail: katarina.mikuskova@financnasprava.sk
Telefón: +421 249234339
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.financnasprava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252
I.3)

Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/
vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437554
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Finančné riaditeľstvo SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42499500
Poštová adresa: Lazovná 63
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 97401
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Mikušková
E-mail: katarina.mikuskova@financnasprava.sk
Telefón: +421 249234339
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.financnasprava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12252
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.ezakazky.sk/frsr/
index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=69242078&
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
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I.4)

Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov

I.5)

Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

2/5

Oddiel II: Predmet
II.1)
Rozsah obstarávania
II.1.1)

Názov:
Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy

II.1.2)

Hlavný kód CPV
18234000 Nohavice

II.1.3)

Druh zákazky
Tovary

II.1.4)

Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie nohavíc pre príslušníkov finančnej správy. Ďalšie informácie a
požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie
poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a IS eZakazky v lehote na predkladanie
ponúk.

II.1.5)

Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 327 500.00 EUR

II.1.6)

Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Výstrojný sklad finančnej správy, Fučíkova 8, Senec

II.2.4)

Opis obstarávania:
Nohavice zimné - muži 5 500 ks
Nohavice zimné - ženy 3 500 ks
Nohavice - muži 5 500 ks
Nohavice - ženy 3 500 ks
Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov ako aj ostatnej
zadávacej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom prostredníctvom svojho profilu a IS eZakazky v
lehote na predkladanie ponúk.

II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena

II.2.6)

Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 327 500.00 EUR

II.2.7)

Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie

II.2.10)

Informácie o variantoch
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Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)

Informácie o opciách
Opcie: nie

II.2.13)

Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

II.2.14)

Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)
Podmienky účasti
III.1.1)

Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Podrobné vymedzenie podmienok osobného postavenia je v súťažných
podkladoch.
V nadväznosti na zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii),
uchádzač,
jeho iné osoby podľa § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO alebo jeho subdodávateľ podľa § 41, ktorý nie je
zapísaný v
Zozname hospodárskych subjektov, nie je povinný v zmysle zákona proti byrokracii predkladať nasledovné
doklady:
-podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
-podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní
-podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
-podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
Vzhľadom k prístupu verejného obstarávateľa k vyššie uvedeným dokladom len v rámci územia Slovenskej
republiky,
zrušenie povinnosti predkladať vyššie uvedené doklady sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so
sídlom,
miestom podnikania v Slovenskej republike.

III.1.2)

Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

III.1.3)

Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Druh postupu
Verejná súťaž

IV.1.3)

Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

IV.1.6)

Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
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Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese https://
www.eaukcie.sk (ďalej len eAukcie), na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom
sprístupnený vstup do aukčnej siene. Podrobné informácie o eAukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8)

Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

IV.2)

Administratívne informácie

IV.2.2)

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/08/2022
Miestny čas: 23:59

IV.2.3)

Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom

IV.2.4)

Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.2.6)

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/11/2022

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 31/08/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:
Račianska 72, 831 02 Bratislava
V nadväznosti na § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania
ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)
Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)

Doplňujúce informácie:
1.Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje prostredníctvom
informačného
systému eZakazky, ktorý je dostupný na https://www.ezakazky.sk/index.cfm?, okrem osobitných prípadov
komunikácie a výmeny informácií výslovne uvedených inak v týchto súťažných podkladov v súlade so ZVO.
Bližšie
informácie ku komunikácii sú uvedené v Súťažných podkladoch.
2.Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a je
obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
4.Verejný obstarávateľ požaduje na viazanie ponuky zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená 20 000,- EUR.
Informácie a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
5. Podmienky účasti a požiadavky k tomuto verejnému obstarávaniu sú uvedené v Súťažných podkladoch, ako
aj v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk

VI.4)

Postupy preskúmania

VI.4.1)

Orgán zodpovedný za preskúmanie
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Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2022
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