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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov
a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého
Dolný Kubín

Ulica:

Nemocničná 1944/10, 02601, Dolný Kubín

IČO:

00634905

Kontaktná osoba: JUDr. Martin Hanuliak
E-mail:

hanuliak@donsp.sk

Tel.:

043/5801435

2. Opis predmetu zákazky
Predmet verejného obstarávania
Predmetom verejného obstarávania sú postupné dodávky hemokultivačných liekoviek pre oddelenie klinickej mikrobiológie DONsP Dolný Kubín na
obdobie 4 rokov. Jednotkové ceny v cenovej ponuke budú zahŕňať všetky náklady dodávateľa spojené so splenením jeho povinností vyplývajúcich z
rámcovej dohody a výzvy na predloženie cenovej ponuky, vrátane nákladov na dane, clá, správne poplatky, náklady na dodávku hemokultivačných
liekoviek, dopravy do miesta dodania, nákladov na obal a balenie tovaru.
Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je prílohe s názvom: Súťažné podklady - Cenová ponuka.
Súčasťou predmetu verejného obstarávania je aj bezplatná výpožička nového, nepoužitého a nerepasovaného hemokultivačného prístroja. Podmienky
výpožičky sú obsiahnuté v zmluve o výpožičke a ponúknutý hemokultivačný systém musí spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v
prílohe s názvom Technická špecifikácia - Hemokultivačný prístroj.
Špecifické požiadavky:
- hemokultivačné liekovky musia byť kompatibilné s hemokultivačným prístrojom,
- splnenie požiadavky na kvalitu materiálu je dodávateľ povinný v ponuke preukázať naprídklad odkazom na príslušnú technickú normu,
technickú dokumentáciu výrobcu, certifikátom alebo skúšobným protokolom
- minimálna doba expirácie (použiteľnosti) hemokultivačných liekoviek musí byť minimálne 6 mesiacov
Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová dohoda a Zmluva o výpožičke.
Odber predpokladaného počtu kusov za dobu plnenia tohto verejného obstarávania je stanovený orientačne a nie je verejným obstarávateľom zaručený.
To znamená, že verejný obstarávateľ je oprávnený určovať konkrétne množstvo a čas plnenia jednotlivých čiastkových dodávok podľa svojich
aktuálnych potrieb s ohľadom na skladbu a počet uskutočnených vyšetrení bez penalizácie, či iného postihu zo strany úspešného uchádzača z verejného
obstarávania.
Fakturácia a platobné podmienky
Splatnosť do 60-dní od doručenia faktúry.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo
do vyčerpania finančného limitu (celková vysúťažená cena) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Financovanie predmetu zákazky: Finančné prostriedky príspevkovej organizácie
Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2021.
Etický kódex vo verejnom obstarávaní
Záujemca, uchádzač sa zaväzuje rešpektovať etický kódex https://www.uvo.gov.sk/etickykodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html, ktorý je
zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického kódexu je závažným porušením profesijných povinností a bude
považované verejným obstarávateľom za pokus o neoprávnene ovplyvnenie postupu verejného obstarávania. Za takéto konanie bude uchádzač alebo
záujemca z verejného obstarávania vylúčený v súlade s § 32 ods. 1 písm. h) a § 40 ods. 6 písm. d) ZVO.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33696500-0 Laboratórne činidlá
38432000-2 Prístroje na rozbory

3. Podmienky účasti:
A. Osobné postavenie:
1. § 32 ods. 1 písm. e) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby zodpovedajúce
predmetu zákazky (výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu
požadovaného dokladu.
2. § 32 ods. 1 písm. f) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje čestným vyhlásením zo strany uchádzača a
overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom: https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom490.html
B. Technická a odborná spôsobilosť
1. § 34 ods. 1 písm. m) Uchádzač musí preukázať splnenie technickej a odbornej spôsobilosti - Verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil opis ponúkaného tovaru (technické listy s fotografiami ponúkaného tovaru), ktorý jednoznačne preukáže splnenie
požadovaných technických parametrov uvedených v technickej špecifikácií. V opise ponúkaného tovaru k názvu tovaru uchádzač uvedie
obchodné označenie ponúkaného tovaru, technické parametre a vlastnosti - viď obsah ponuky
Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy,
preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní.
Podľa § 114 ods. 1 hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný
originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ezakazky.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú definované v Opise predmetu zákazky, v návrhu Rámcovej dohody a v návrhu Zmluvy výpožičke.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 45 720 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 15.06.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dodávky hemokultivačných
liekoviek s výpožičkou analytického systému“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme
vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

12. Obsah ponuky
1. Súťažné podklady - Cenová ponuka – vyplniť, podpísať a vložiť do systému
2. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní - vyplniť, podpísať a vložiť do systému
3. Čestné vyhlásenie uchádzača – konflikt záujmov - vyplniť, podpísať a vložiť do systému
4. Návrh Rámcovej dohody - vyplniť a vložiť do systému
5. Návrh Zmluvy o výpožičke - vyplniť a vložiť do systému
6. Krycí list ponuky - vyplniť, podpísať a vložiť do systému
7. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby – u právnických osôb (výpis z
obchodného registra), u fyzických osôb (výpis zo živnostenského registra)
8. Technická špecifikácia - Hemokultivačný prístroj
9. Prospektový materiál ponúkaného prístroja s popisom technických vlastností prístroja, tak aby na ich základe mohol verejný
obstarávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností prístroja.
10. CE certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia (úradne preložený do slovenského jazyka alebo českého jazyka)
11. Opis ponúkaného tovaru - hemokultivačné liekovky (viď podmienky účasti a opis predmetu zákazky - špecifické požiadavky, t.j. CE
certifikáty, príbalové letáky v slovenskom alebo českom jazyku, bezpečnostné listy v slovenskom alebo v českom jazyku a aplikačné
protokoly).

13. Doplňujúce informácie
1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom.
2. V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého
uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej
vyhodnotenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v
§ 59 - § 66 zákona o ochrane osobných údajov a v Nariadení EU čl. 12 – čl. 18.

3. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za
predmet zákazky. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie
rámcovej dohody a zmluvy o výpožičke.
4. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s
ďalším uchádzačom v poradí.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,
- bola predložená len jedna ponuka,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.
6. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
S pozdravom
JUDr. Martin Hanuliak
043/5801435
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Prílohy:
Technická špecifikácia - Hemokultivačný prístroj,
Súťažné podklady - Cenová ponuka,
Krycí list ponuky,
Návrh zmluvy o výpožičke,
Návrh rámcovej dohody,
Čestné vyhlásenie uchádzača - konflikt záujmov,
Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo VO

