UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 2
k Súťažným podkladom k zriadeniu DNS
TÁTO VÝZVA JE LEN INFORMATÍVNA.
KONKRÉTNA VÝZVA BUDE VYŠPECIFIKOVANÁ A UPRAVENÁ AŽ PRE ZÁKAZKU
VYHLÁSENÚ V RÁMCI ZRIADENÉHO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Č. ........
v rámci zriadeného DNS s názvom:
„Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie“
(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Predmet zákazky (názov):

...............................................................
[Názov tovaru/stavebnej práce/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

V Bratislave, dňa
[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov osobou
zodpovednou za vecnú a obsahovú stránku predmetu zákazky]

Ing. Jozef FAJTÁK
ved. odd. správy majetku UNB
_____________________________________
[Meno, priezvisko a podpis osoby]

V Bratislave, dňa
[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov za súlad so
zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov]

Ing. Ján MLYNARČÍK
_________________________________________
[Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej
za verejné obstarávanie]

V Bratislave, dňa
[Miesto a dátum podpisu súťažných podkladov
zodpovednou osobou verejného obstarávateľa]

MUDr. Renáta VANDRIAKOVÁ, MPH
Riaditeľka UNB

_________________________________
[Meno a priezvisko s uvedením funkcie a
podpis zodpovednej osoby obstarávateľa]

V Bratislave marec 2021
Č.: R1-9 / 044-03 / 2021
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(Zadávanie zákazky v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
31 813 861
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH - riaditeľka
Štátna pokladnica
IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808
Ing. Ján Mlynarčík
+421 2 48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Adresa profilu verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8698
Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10798/summary.
Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo
uchádzačmi bude prebiehať v systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/.
(ďalej len „UNB“ alebo „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)
2.

Predmet zákazky
Názov: Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Predmetom zákazky je nákup bežne dostupných tovarov, ktorými sú potreby pre verejné
stravovanie na jedno použitie. Ide o tovary slúžiace k baleniu, distribúcie a dodávke stravy pre
pacientov a zamestnancov verejného obstarávateľa predovšetkým so zabezpečením hygieny
a ochrany zdravia v súvislosti so šírením pandémie COVID-19.. Podrobná špecifikácia je
uvedená v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov predmetnej
zákazky.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a vyloženie tovaru do skladov
kupujúceho.
Predpokladaná hodnota zákazky zadávanej na základe tejto výzvy:
Max. .................. EUR bez DPH.

3.

Miesto a termín plnenia
Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru.
Miestom dodania predmetu zákazky sú stravovacie zariadenia v zdravotníckych zariadeniach
verejného obstarávateľa v Bratislave na adrese:
- Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 01 Bratislava (kontakt: xxxxxxxxxxxxxxx)
- Nemocnica Staré Mesto, Mickiewicsova 13, 811 05 Bratislava (kontakt: xxxxxxxxxxxxxx)
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- Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava (kontakt: xxxxxxxxxxx)
- Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava (kontakt: xxxxxxxxxxxx).
Termín plnenia: je stanovený v lehote najneskoršie do 14 dní odo dňa doručenia záväznej
objednávky.
4.

Požiadavky na obsah ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača - s uvedením obchodného mena alebo názvu uchádzača,
adresy sídla, IČO, DIČ, mena a priezviska štatutárneho orgánu uchádzača, vrátane
telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy, mena a priezviska kontaktnej osoby, vrátane
telefónneho kontaktu a e-mailovej adresy,
b) Opis ponúkaného tovaru, fotografie tovaru alebo prospektový materiál, preukazujúci
splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
c) Cenovú ponuku - návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
d) Uchádzač vyplní aj záväzný cenový návrh na plnenie v systéme JOSEPHINE.
e) V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali aj tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancom
uchádzača, resp. osoby subdodávateľa uchádzača alebo rôzni experti nevyhnutní pre
nacenenie predmetu zákazky), uchádzač je povinný v ponuke identifikovať tieto osoby
(zákonná povinnosť podľa § 49 ods. 5 ZVO). V prípade, ak sa na príprave ponuky podieľali
len zamestnanci uchádzača, takýto dokument / informácia sa nepredkladá.

5.

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej
podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných
podkladoch.
Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom
na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/.

5.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
6.

XX.XX.XXXX o XX:XX hod.

Spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v
EUR.
V cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu (v stĺpci „s DPH“).
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač výslovne uvedie v predloženej ponuke.
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa
nezvýši.
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V prípade, že v priebehu procesu verejného obstarávania dôjde k legislatívnym zmenám v
oblasti DPH, dotknuté časti budú príslušne upravené v súlade s aktuálne platným právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
7.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za predmet zákazky v zmysle § 44 ods. 3
písm. c) zákona v EUR s DPH.
Spôsob hodnotenia:
Najvýhodnejšou ponukou bude ponuka uchádzača s najnižšou cenou za predmet zákazky,
ktorá spĺňa požiadavky kladené na predmet zákazky v celom rozsahu.
Po základnom vyhodnotení ponúk budú ponuky vyhodnocované
automatizovaného spôsobu vyhodnocovania ponúk elektronickou aukciou.

na

základe

Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto výzve.
S autorom úspešnej ponuky bude uzavretá zmluva/doručená záväzná písomná objednávka.
8.

Zábezpeka ponuky
Zábezpeka sa nepožaduje..

9.

Ďalšie informácie
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk budú vylúčené.
Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný
obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na
zaradenie do DNS: .....................................

Prílohy:
1. Súťažné podklady k výzve
2. Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky
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Príloha č. 1
Výzvy na predkladanie ponúk

Súťažné podklady
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Príloha č. 2
Výzvy na predkladanie ponúk

Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil
uchádzač pri vypracovaní ponuky
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov spoločnosti:
Adresa miesta sídla spoločnosti:
Miesto podnikania alebo miesto obvyklého
pobytu:
IČO, ak bolo pridelené:
- telefónne číslo, e-mail:

V ................................., dňa ..............................

..................................................................
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
uchádzača
pečiatka a podpis
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