V Bratislave, dňa 14.09.2020

Výzva na predkladanie ponuky
s použitím dynamického nákupného systému (zákazka č.20)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Sídlo:

Pražská 29, 812 63 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Ján Rudolf, PhD., predseda

IČO:

30 844 363

IBAN:

SK8681800000007000126238

SWIFT:

SPSRSKBA

Kontaktná osoba/tel. č.

Mgr. Radka Poláková, 02/57278315

Mail. adresa:

radka.polakova@reserves.gov.sk

2. Názov zákazky:
„Osobné

ochranné pracovné pomôcky – COVID 19 –Jednorazové

nitrilové rukavice pre špeciálne použitie– zákazka č. 20“
3. Špecifikácia predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie pre kategóriu č. 5./b „Jednorazové nitrilové rukavice pre
špeciálne použitie“ v objeme 1 000 000 ks
Spevnené jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové (nespôsobujú
alergickú reakciu, lepšie bariérové vlastnosti voči rezíduám) o minimálnej hrúbke v dlani 0,12mm, v prstoch
0,16mm a o minimálnej dĺžke 240mm, nepudrované, chlórované, obojručné. Rukavice sú určené na ochranu
pred postrekom chemikáliami a vírusmi. Balenie po 100 ks.
4. CPV:

33140000 Zdravotnícky spotrebný materiál

5. Predpokladaná hodnota zákazky:
130 000,00 EUR bez DPH.
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6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
závod SŠHR SR Borovina, Riečna 258, 962 02 Vígľaš
Termín dodania Predmetu zmluvy je stanovený nasledovne:
P. č.

1.

Názov
Jednorazové nitrilové rukavice
pre špeciálne použitie

MJ

ks

Dodanie od účinnosti Zmluvy najneskôr

Množstvo

do štrnásť (14) kalendárnych dní

250 000

do tridsať (30) kalendárnych dní

250 000

do šesťdesiat (60) kalendárnych dní

500 000

Spolu

1 000 000

7. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky na časti.
8.

Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady ako naskenované dokumenty vo formátoch
.pdf alebo .jpg:
8.1. Návrh kúpnej zmluvy vrátane príloh (Príloha č. 1 výzvy)

s doplnením identifikačných údajov

uchádzača, celkovej zmluvnej ceny podpísaný oprávnenou osobou uchádzača spolu s odtlačkom pečiatky.
8.2. Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 výzvy) - jednotkové ceny položiek dodávaného tovaru, ako aj
celková cena predmetu zákazky musia byť uvedené na maximálne dve desatinné miesta,
8.3. Zoznám subdodávateľov (príloha č. 3 výzvy) s uvedením informácie, či sa budú subdodávatelia
podieľať na plnení kúpnej zmluvy.
V prípade, ak ponuku predkladá iná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu
alebo iný zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových
vzťahoch, potom súčasťou ponuky bude doklad „Plná moc“ na splnomocnenú osobu.

9. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie do dokumentu „Návrh na plnenie kritérií“ (príloha č. 3 tejto výzvy)
na základe vlastných výpočtov, pričom vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie
predmetu zákazky. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
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Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, pričom v „Návrhu na plnenie kritérií“
(v prílohe č. 3) upozorní na túto skutočnosť.
Všetky ceny uvádza uchádzač zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Do ceny je možné započítať len
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Zmena ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.
11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Predmet
zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Cenu za celkové dodané množstvo
predmetu zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť úspešnému uchádzačovi na základe faktúry
s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra vystavená úspešným uchádzačom musí spĺňať
náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom
prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru úspešnému uchádzačovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti
opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky
potrebné zákonné náležitosti.
12. Elektronická aukcia:
Použije sa.
Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, budú vyhodnocované ponuky
aukčným postupom, bližšie špecifikovaným v prílohe č. 4 tejto výzvy - Aukčný poriadok.
Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky.
13. Ďalšie podmienky:
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvný vzťah s uchádzačom alebo uchádzačmi:


ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
v ňom zapísaní.

Zaslanie ponuky tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet obstarávania a nezakladá
pre predkladateľa ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvného vzťahu na predmet zákazky.
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V prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že uchádzač poskytol nepravdivé, skreslené informácie
v ponuke, tak také konanie bude mať vplyv na jeho vylúčenie zo zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uskutočniť procesné úkony vedúcemu k identifikovaniu nového úspešného uchádzača,
ďalšieho v poradí a ďalšie procesné úkony spojené s takýmto konaním uchádzača.
Prílohy:
1. Návrh kúpnej zmluvy
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Zoznam subdodávateľov
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