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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

I.2.
I.2.1.

Národné lesnícke centrum (NLC)
IČO: 42001315
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): T.G.Masaryka 22
Kontaktná osoba: Ing. Slavka Kulichová
Telefón: +421 455314111
Fax: +421 455314192
Email: nlc@nlcsk.org; kulichova@nlcsk.org
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.nlcsk.org
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)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Tonery - projekty
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
NUTS kód:
SK032
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Originálne, nerepasované, nealternatívne tonery (alebo náplne) do laserových, atramentových tlačiarní, multifunkčných
a kopírovacích zariadení, bližšie v súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 30125100-2
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 30125120-8, 30237310-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Počty jednotlivých druhov a typov tonerov sú uvedené v prílohe súťažných podkladov (je potrebné určiť ceny na 76
položiek v požadovaných množstvách).
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota/Od: 10 649,9000 Do : 13 736,3000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 9

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

III.1.3.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splniť podmienku uvedenú v
§ 26 ods. 1 písm. f, platného zákona o verejnom obstarávaní
- a dokladovať ju dokladom, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar (originál, alebo overená kópia
dokladu),
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Splniť podmienku uvedenú v
§ 28 ods. 1 písm. a) platného zákona o verejnom obstarávaní
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- a dokladovať ju zoznamom dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarania za
predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, s predložením dôkazu o
plnení odberateľa, ak to nie je možné vyhlásením uchádzača o ich dodaní.
Verejný obstarávateľ sleduje stanovením tejto podmienky účasti preverenie skúseností uchádzača s realizáciou aspoň
jednej zákazky s podobným rozsahom, ako je predmet obstarávania v stanovenom období.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Požaduje sa minimálne 1 zákazka nad 10 tis. eur bez DPH (1 zákazka = 1
zmluva).
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
05/2013/SK/PPHZ
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 24.06.2013 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 24.06.2013 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 25.06.2013 10:00
Miesto : Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen - zasadačka. Otváranie časti ponúk Ostatné, ktoré sa
koná 25.6.2013 o 10.00 hod. je neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie ďalšej časti ponúk - Kritériá sa uskutoční v zmysle
platných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní najskôr 5 pracovných dní odo dňa odoslania oznámenia o otváraní
tejto časti ponúk uchádzačom, ktorí neboli vylúčení pri hodnotení časti ponuky Ostatné.
Na otváraní časti ponúk Kritériá sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk, neboli vylúčení v rámci hodnotenia obsahu časti ponuky "Ostatné" a bolo im zaslané oznámenie o otváraní časti
ponúk Kritériá. Uchádzač sa preukáže Výpisom z obchodného registra, preukazom totožnosti, resp. splnomocnením
štatutárneho orgánu.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

VI.3.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Program výskum a vývoj, bližšie v súťažných podkladoch
Ďalšie informácie
Žiadosť o súťažné podklady môže záujemca získať na základe písomnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov,
zaslanej na adresu Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen alebo na email: kulichova@nlcsk.org . Z
dôvodu šetrenia životného prostredia budú súťažné podklady zasielané záujemcom výlučne emailom, z tohto dôvodu
žiadame v žiadosti uviesť email, na ktorý je potrebné podklady doručiť. Zároveň žiadame záujemcov, aby po obdržaní
súťažných podkladov potvrdili verejnému obstarávateľovi ich prijatie a čitateľnosť potvrdzovacím emailom.
Uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania sa predpokladá v októbri 2013.
Zdroj financovania - štrukturálne fondy EÚ. Splatnosť faktúr 60 dní.
Lehota viazanosti ponúk 30.11.2013.
Dátum odoslania tejto výzvy
03.06.2013
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