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

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Základná škola
IČO:  31748180
Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava
Kontaktná osoba: Anna Udvardyová 
Mobil: +421 904765022
Telefón: +421 253633602
Fax: +421 253631907
Email: hodulovajana@gmail.com; veducajedalne@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.zsruzdolina.stranka.info
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 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Zariadenie kuchyne ZŠ Ružová dolina

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Kuchyňa školskej jedálne Základnej školy Ružová dolina 29, 821 08 Bratislava
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dodávka, montáž a servis zariadení do jedálne Základnej školy podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39220000-0 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39141000-2 

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

drvička kuchynského odpadu do 300 jedál 1 ks, plynová panvica výklopná 80 l 1 ks, univerzálny veľkokuchynský robot s
príslušenstvom 60 l 1 ks, plynový kotol 200 l, 140x90x90 1 ks

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  14 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v dňoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  10

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:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 písm. e),
resp. podľa § 26 ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží originálne doklady alebo ich
úradne overené kópie. Doklady a dokumenty k preukázaniu osobného postavenia musia byť aktuálne a musia odrážať
skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje súťaže.Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §
26 najmä doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
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III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nepožaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač predloží podľa §
28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz
o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Podmienka bude splnená, ak uchádzač predloží zoznam minimálne troch
dodávok tovaru podobného charakteru, zložitosti a hodnoty ako je predmet zákazky.Predložený zoznam bude obsahovať
aj stručný opis zákazky, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera/odberateľa.
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
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
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:  19.11.2012 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.11.2012 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  29.11.2012 11:00
Miesto :  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov, miestnosť č. B2

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

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

1. Lehota na dodávku tovarov je do 31.12.20122. Zmluva o dodávke motáži a servise bude uzatvorená na dobu
neurčitú3. Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien upravených smerom
nadol. Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky.Verejný obstarávateľ vyzve
elektronickými prostriedkami všetkých uchádzačov, ktorých ponuky splnili podmienky účasti a iné podmienky stanovené
na predmet zákazky a vyzve ich na účasť v elektronickej aukcii (na predloženie nových cien upravených smerom nadol).
Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude doručená e-mailom na adresukontaktnej osoby zodpovednej za el. aukciu a
ktorú uchádzač uvedie v ponuke. Účelom el. aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoční po úvodnom vyhodnotení ponúk. Informácie týkajúce sa požitého elektronického zariadenia, podmienky a
špecifikácie technického pripojenia súuvedené v súťažných podkladoch. Ďalšie informácie o aukcii budú uvedené vo
výzve na účasť elektronickej aukcii. Elektronická aukcia sa začne najskôr 2 pracovné dni odo dna odoslania výzvy na
účasť v el. aukcii. V el. aukcii bude možné meniť iba kritérium Cena bez DPH. Verejný obstarávateľ uzavrie po skončení
e-aukcie zmluvu na základe výsledku e-aukcie v lehote viazanosti ponúk. Proti priebehu vyhodnotenia e-aukcie a jej
automatizovanému vyhodnoteniu nemožno podať námietku.4. Verejný obstarávateľ umožňuje osobné vyzdvihnutie si
súťažných podkladov na adrese:Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierova 21, 827 05 Bratislava. V prípade osobného
vyzdvihnutia kontaktovať:Ing. Bohumil Flimel, Mobil: +421 915 397 685,Telefón: +4212 48 284 405,
bohumil.flimel@ruzinov.sk; pondelok až piatok od 08:00 hod. do 12:00 hod...

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
09.11.2012
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