
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO:  00607223
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45
Bratislava
Kontaktná osoba: Ida Olšová
Telefón: +421 249284280
Fax: +421 249284280
Email: ida.olsova@uvzsr.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.uvzsr.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Dodávka zemného plynu

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45
Bratislava
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodanie zemného plynu.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 09123000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 65200000-5 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

55 000 m3
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  35 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  6

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa §26 ods.1 písm.f)
zákona o VO úspešný uchádzač preukáže predložením originálneho dokladu, že je oprávnený dodávať tovar

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Podľa § 28 ods.1 písm.a)
zákona o VO, zoznamom dodaného tovaru- zemného plynu za predchádzajúce tri roky ( 2010,2011,2012 )
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
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Voľba:  Najnižšia cena
IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 

Nie
IV.2.    Administratívne informácie

IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
3176/2013

IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  28.03.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  10.04.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  11.04.2013 10:00
Miesto :  Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie prvej časti ponuky s názvom " Ostatné" je neverejné.Na
termín otvárania obálok druhej časti s názvom " Kritériá" upovedomí verejný obstarávateľ uchádzačov písomne.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod.
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

20.03.2013
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