OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00156621
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Motyka
Telefón: +421 259266234
Email: marek.motyka@land.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mpsr.sk/
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/255
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

II.2.4)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
Propagačné predmety
Referenčné číslo: 6701/2019-260
Hlavný kód CPV
22462000-6
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Zámerom verejného obstarávateľa je zriadenie dynamického nákupného systému podľa § 58 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO") za účelom zadávania
zákaziek na dodanie tovaru propagačných predmetov, v predpokladanej hodnote 300 000 EUR a v trvaní od okamihu
jeho zriadenia do 31.12.2021.
Celková odhadovaná hodnota
300 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Opis obstarávania:
Predmetom zákazky zadávanej v rámci DNS je nákup bežne dostupného tovaru - propagačných predmetov v rozsahu
týchto skupín CPV kódov:
22462000-6 Propagačný materiál
22816100-4
22816300-6
22817000-0
30199792-8
30197645-9
30193400-2
22815000-6

Poznámkové bloky
Samolepiace poznámkové bločky
Diáre alebo osobné organizéry
Kalendáre
Karta na tlač
Knižné zarážky
Zápisníky
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22852000-7 Zakladače
22852100-8 Spisové dosky

II.2.5)
II.2.6)
II.2.7)

30192130-1
30192100-2
30192121-5
30192126-0
30192122-2
39516120-9
37822300-9
30192000-1
30192125-3
37822100-7
30194500-0
30192127-7

Ceruzky
Vymazávacie potreby (guma, zmizík)
Guľôčkové perá
Technické perá
Plniace perá
Podložky
Kriedy
Kancelárske potreby
Zvýrazňovače
Pastelky
Písacie pomôcky
Držiaky na perá

30197100-7
30199762-9
39225600-1
15842300-5
34722100-5
37525000-4
15842310-8
15842000-2
30195800-0
22459100-3
33141118-0
30199740-9
30199731-3
15897300-5

Sponky, cvočky, pripináčiky
Batožinové visačky
Sviečky
Cukrovinky
Balóny
Hračkárske balóny a lopty
Tvrdé cukríky
Čokoláda a cukrovinky
Závesné vešiaky alebo držiaky
Reklamné nálepky a pásy
Utierky
Firemné vizitky
Vizitkáre
Potravinové balíčky

18900000-8
18932000-1
32523000-5
39221120-4
39221110-1
39221121-1
39225710-5
18221300-7
39221000-7
30199230-1
18931100-5
18925200-1
39295200-8
18921000-1
18331000-8
18221200-6
22140000-3
15831600-8
15863000-5
15861000-1
39241100-4
31111000-7

Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky, vrecká a tašky
Športové tašky
Telekomunikačné príslušenstvo
Šálky a poháre
Kameninový/keramický/hlinený riad
Šálky
Fľaše
Pršiplášte
Kuchynské vybavenie
Obálky
Batohy
Puzdrá
Dáždniky
Kufre
Tričká s krátkym rukávom
Bundy
Letáky
Med
Čaj
Káva
Nože
Adaptéry

Konkrétnu špecifikáciu tovaru a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet konkrétnej zákazky v rámci vyššie
uvedených skupín CPV kódov verejný obstarávateľ uvedie v danej výzve na predkladanie ponúk, ktorá sa zasiela
záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
Odhadovaná hodnota
300 000,00 EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.07.2019
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Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

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: §32 Osobné postavenie:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZVO).
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5
ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len JED). Prípadný zápis uchádzača v
zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ overí podľa § 152
ods. 4 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a
ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO predložením čestného vyhlásenia uchádzača o jeho
dosiahnutom celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača
alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu
splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálny celkový obrat uchádzača za posledné tri hospodárske roky, v
závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti musí byť súhrnne aspoň 100 000 Eur bez DPH.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a)
ZVO zoznamom poskytnutých plnení podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Ak uchádzač nedisponuje referenciou podľa § 12 ZVO, ktorá je evidovaná v evidencii referencií vedenej Úradom pre
verejné obstarávanie, v zozname je potrebné uviesť aj meno, priezvisko, funkciu, tel. číslo a e-mailovú adresu
zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno tieto údaje overiť. Overenie referencií podľa § 12
ZVO vykoná verejný obstarávateľ v evidencii referencií.
V prípade, ak uchádzač uvedie v zozname plnenie, ktorého dodanie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j.
poskytovanie sa začalo pred troma rokmi od vyhlásenia verejného obstarávania, alebo nebola skončená do vyhlásenia
verejného obstarávania, uchádzač v zozname uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť poskytnutých plnení, ktoré boli
poskytované v požadovanom období. V prípade, ak plnenie poskytoval uchádzač ako člen združenia alebo ako
subdodávateľ, vyčísli a započíta iba hodnotu, poskytovanú ním samotným.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznamom musí uchádzač preukázať, že za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania realizoval minimálne päť (5) plnení podobného alebo rovnakého charakteru ako je
predmet zákazky, a to najmenej v súhrnnej hodnote 60 000 Eur bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)
IV.1.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
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IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27.06.2019
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)
VI.3)

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.4)

VI.5)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky dokumenty a informácie k uvedenému verejnému obstarávaniu sa nachádzajú na adrese:
https://josephine.proebiz.com/tender/3056/summary
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.05.2019
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