Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
predložená v rámci zadávania podlimitnej zákazky
v zmysle § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia obstarávateľskej organizácie:

1.1 Verejný obstarávateľ:
Názov:
Národné rehabilitačné centrum
Sídlo:
Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
Zastúpená:
Ing. Oľga Zábojníková, MPH., riaditeľka
IČO:
00 518 140
DIČ:
2021285090
Bank. Spoj.:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000285116/8180
URL:
www.nrckovacova.sk
1.2 Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Kontaktná osoba:
Iveta Kureková
Telefón:
045 5205 480
Fax:
045 5445 357
E-mail:
kurekova@nrckovacova.sk

2.

Predmet zákazky:

3.

Názov predmetu zákazky:
„Mäso a mäsové výrobky“

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti a uchádzač musí ponuku
predložiť na celý predmet zákazky, tak ako je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch v
časti Opis predmetu zákazky.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
41.000,- Eur bez DPH

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová, Oddelenie liečebnej výživy
a stravovania - sklad potravín

6.

Klasifikácia produkcie:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet 15111100-0, 15113000-3
Ďalšie predmety 15113000-3, 15130000-8, 15131230-6, 15131130-5

7.

Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Hovädzie mäso – cca 2.835 kg
Bravčové mäso – cca 5.557 kg
Mäsové výrobky – cca 3.230 kg
Bližšie uvedené v súťažných podkladoch časť Opis predmetu zákazky.

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Národného rehabilitačného centra na rok 2014.
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8.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa variantné riešenie.

9.

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov, t.j. od 1.1.2014 do 31.12.2014. Zmluva je
platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť najskôr deň po zverejnení
v Centrálnom registri zmlúv na základe zákona č. 546/2010 Z. z.. Zmluvné strany súhlasia so
zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane jej príloh a dodatkov.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov obstarávateľa. Obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného
platobného styku po dodaní tovaru na základe uzatvorenej zmluvy a na základe samostatnej
faktúry predloženej spolu s potvrdeným dodacím listom. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je
30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Podmienky účasti sú uvedené v bode 16 a 17. súťažných podkladov a v časti súťažných
podkladov – Podmienky účasti. Predloženie požadovaných dokladov v časti OSTATNÉ a v časti
KRITÉRIA uchádzač predkladá ako originály alebo úradne overené kópie
12. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať:
- osobne na základe písomnej žiadosti na adrese:
Národné rehabilitačné centrum Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová,
Iveta Kureková, v pracovnom čase od 8.00 hod., do 14.00 hod.,
- poštou na adrese:
Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je do 08.11.2013 do 12.00 hod.
Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr do 12.11.2013 do 12.00 hod.
Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 18.11.2013 o 14.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- osobne: Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
- poštou: Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
s označením: „Súťaž – neotvárať“, heslo: „Mäso a mäsové výrobky“.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania a vyhodnocovania ponúk časti OSTATNÉ: 20.11.2013 o 8.00 hod.
Dátum a čas otvárania a vyhodnocovania ponúk časti KRITÉRIA: 28.11.2013 o 8.00 hod.
(možná účasť uchádzačov)
Miesto otvárania ponúk: Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH.
16. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 16.12.2013.
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17. Použitie elektronickej aukcie:
Nepoužije sa.
18. Zákazka je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nie je.
Výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná do Vestníka verejného obstarávania dňa 28.10.2013.

Kováčová, 24.10.2013

Vypracoval:

Iveta Kureková

..................................................

Schválil:

Ing. Oľga Zábojníková, MPH.
Riaditeľka NRC Kováčová

..................................................
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