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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Dezinfekčné prostriedky“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.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:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ulica:

Mieru 549/16, 02801, Trstená

IČO:

00634891

Kontaktná osoba:

Ivan Božík

E-mail:

bozik.ivan@nsptrstena.sk

Tel.:

0435307409

2. Opis predmetu zákazky
Dodanie dezinfekčných prostriedkov bližšie špecifikované v prílohe č. 1 k súťažným podkladom
Typ zákazky: Tovary
CPV:

24455000-8 Dezinfekčné prostriedky
33631600-8 Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží v elektronickej forme naskenovaný originál, alebo úradne overenú kópiu (PDF formát) dokladu o oprávnení dodávať
tovar alebo poskytovať službu podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 alebo
môže nahradiť požadovaný doklad - predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
Čestné vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a v technickej špecifikácii - príloha číslo 1

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 69 784 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.08.2021 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Dezinfekčné prostriedky“.
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 bez 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
HNsP Trstená

12. Obsah ponuky
Uchádzač predloží v elektronickej forme naskenovaný originál, alebo úradne overenú kópiu (PDF formát) dokladu o oprávnení dodávať
tovar alebo poskytovať službu podľa § 32 ods.1 písm. e) v zmysle ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 alebo
môže nahradiť požadovaný doklad - predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
Čestné vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1, písm. f) ZOVO nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

13. Doplnujuce informacie
Súťaží sa s cenou bez DPH a bez elektronickej aukcie. Najlepšia ponuka bude víťazná.

S pozdravom
Ivan Božík
0435307409
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

