GERIUM, Pri trati 47,

821 06 Bratislava
Tel.:02/40240t

IČO: 31755534

II

VÝZVA
na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
predmet zákazky (tovary) : "Nákup a dodávka hygienických,
dezinfekčných
a čistiacich
prostriedkov"
1. Identifikácia
verejného obstarávateľa:
Názov:
Gerium
Sídlo:
Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO:
317 555 34
Telefón: 02/40240114
Mobil:
0905473211
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova(a)gerium.sk.stano(@.gerium.sk
2. Typ zmluvy
- rámcová kúpna zmluva
3. Miesta dodania predmetu zákazky:
Objekt - Podunajské Biskupice: Gerium Pri trati 47, 821 06 Bratislava
Objekt - Ružinov: Gerium Smolnícka 3, 821 04 Bratislava
4. Podrobný opis predmetu zákazkyajeho
rozsah:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie rôznych hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov alebo
ich ekvivalentov - pričom podrobná špecifikácia predmetu zákazky vo forme opisu jednotlivých výrobkov,
ich parametrov a predpokladaných množstiev dodaných verejnému obstarávatel'ovi počas trvania zmluvného
vzťahu je uvedená v tabul'ke, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. Predpokladaná cena za predmet zákazky
musí obsahovať aj dopravné náklady do oboch objektov Gerium uvedených v bode 3 tejto výzvy, ako
i dodanie a vyloženie na určené miesto dodania - skladové priestory v oboch objektoch (bod č. 3). Záujemca
je povinný v rámci kalkulácie predpokladaných dopravných nákladov uvažovať s minimálnym množstvom
dodávok dvakrát mesačne do každého z uvedených objektov verejného obstarávatel'a, pričom dodávka
tovaru v zmysle objednávok musí byť zrealizovaná do 24 hodín od doručenia záväznej objednávky, pokial'
nie je uvedené inak.
5. Slovník spoločného
CPV kódy:

6. Variantné

obstarávania

- hlavné skupiny:

39830000-9 Čistiace výrobky
39831000-6 Pracie prostriedky
33760000-5 Toal.papier, vreckovky,

utierky, servítky

riešenie: nie

7. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: Rámcová kúpna zmluva bude uzatvorená na dobu do
31. 12.2013, alebo do vyčerpania finančného limitu 13 000,- EUR bez DPH, podl'a toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr.
8. Spôsob určenia predpokladanej

ceny na účely verejného

obstarávania:

Cena za predmet zákazky podľa prílohy Č. 2 musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č.1811996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z., ktorou sa tento
vykonáva. Uchádzač vo svojej ponuke uvedie jednu celkovú predpokladanú
cenu za celý
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predmet zákazky, ktorá bude obsahovať aj cenu za zabalenie tovaru, jeho dopravy na miesto
plnenia vrátane odovzdania prípadnej potrebnej dokumentácie- návody na použitie.
Celková predpokladaná cena musí byť vyjadrená
maximálne dve desatinné miesta.

v euro ako kladné číslo zaokrúhlené

na

Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je predpokladaná konečná cena,
ktorú by verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade úspechu jeho ponuky
v tejto verejnej súťaži v súlade s platným právnym režimom upravujúcim akékoľvek dane
a poplatky vzťahujúce sa na kúpu predmetu zákazky. Nižšie uvedený režim je ilustratívny, pričom
v prípade odlišnej právnej úpravy účinnej v čase hodnotenia ponúk bude vždy pri ich hodnotení
použitá takáto platná právna úprava (respektíve jej prevládajúca interpretácia).
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), uvedie navrhovanú
predpokladanú celkovú cenu, ako aj jednotkové ceny podľa tejto časti v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b) sadzba DPH a výška DPH,
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Hodnotená bude cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. K takto navrhovanej
zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku DPH, ktorú by verejný
obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný zaplatiť podľa § 7 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Hodnotená bude cena
vrátane DPH.
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
do vyčerpania finančného limitu 13000,- EUR bez DPH
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
- 05. 08. 2013 do 12:00 hod.
- doručenie poštou na adrese uvedenej v bode l. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
11. Podmienky financovania:
- verejný obstarávatel' neposkytuje žiadny preddavok,
- zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávatel'a Gerium na základe vystavenej faktúry a
predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr
30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia predpokladaná cena s DPH za predmet zákazky v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe

Č.

2

13. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
- Dňa 05. 08. 2013 o 13.00 hod. v kancelárii riaditeľky Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava - bez účasti
uchádzačov .
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14. Podmienky účasti uchádzačov:
Kópia dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti / dodávať tovar podľa predmetu zákazky (doklad nie
starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk).

15. Obsah ponuky:
a) Identifikácia uchádzača
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, č. telefónu, email
c) Doklad osvedčujúci splnenie podmienok účasti uvedený v bode č. 14 tejto výzvy
d) Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy - "Návrh uchádzača na plnenie kritéria"
e) Vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy - Špecifikácia predmetu zákazky - "Nákup a dodávka
hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov"
- Položkový rozpočet
f) Karty bezpečnostných údajov čistiacich a dezinfekčných výrobkov.
g) Uchádzačom podpísaný návrh rámcovej kúpnej zmluvy uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy

16. Lehota viazanosti ponuky:
Do 31. 10.2013.

17. Ďalšie informácie verej ného obstarávatel'a:
•
•
•

•

Ponuky uchádzačov musia splňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve a obsahovať všetky
doklady uvedené v bode 15.
Ak dodáte ponuku poštou alebo osobne obálku označte - " Nákup a dodávka hygienických,
dezinfekčných a čistiacich prostriedkov - ponuka",
Po vyhodnotení ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia zašle verejný obstarávateľ úspešnému
uchádzačovi a zverejní kompletné znenie rámcovej kúpnej zmluvy v profile na svojej webovej
stránke.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky nebudú splňať požiadavky verejného obstarávatel'a na predmet zákazky alebo ak
ponúknutá predpokladaná cena presiahne finančný limit stanovený verejným obstarávateľom.

V Bratislave dňa 22. júla 2013.

S pozdravom
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PhDr. Miroslava Cembová
riaditeľka

Prílohy:

Č.
Č.
Č.

1- Návrh na plnenie kritéria
2 - Špecifikácia predmetu zákazky
3 - Návrh rámcovej kúpnej zmluvy

Elektronická podoba príloh tejto výzvy je záujemcom k dispozícii na \vvvw.gerium.sk v kategórii verejné obstarávanie, položka - výzvy .
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