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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
IČO: 17335949
Gemerská 233, 049 11 Plešivec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Riaditeľstvo PL
Kontaktná osoba: MUDr. Pavol Džodla, MBA
Telefón: +421 587883390
Fax: +421 587921524
Email: pl-plesivec@pl-plesivec.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.pl-plesivec.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. d)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Zdravotníctvo
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Lieky a liečivá
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 049 11 Plešivec,
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK
Oznámenie zahŕňa
Vypracovanie rámcovej dohody
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v mesiacoch
Hodnota: 12
Hodnota: 100 000,0000 EUR
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je pravidelné dodávanie liekov a liečív pre potreby Psychiatrickej liečebne podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa podľa časti C. Opis predmetu zákazky a podľa obchodných podmienok uvedených v časti E.
súťažných podkladov a poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby
spojené s manipuláciou tovaru, ako je naloženie, dovoz a vyloženie tovaru.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
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II.1.7.
II.1.8.
II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 33690000-3
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 33661500-6, 33661600-7, 33661000-1, 33661700-8
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky v stĺpci Celkový
požadovaný počet merných jednotiek, čo predstavuje predpokladané množstvo odberu tovaru (liekov a liečív) počas
trvania rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ pri určení počtu merných jednotiek vychádzal z predchádzajúceho
obdobia. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo tovaru
na základe objednávok môže byť nižšie, rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo tovaru.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 100 000,0000 EUR
Opcie
Nie
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 12

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.2.

III.1.3.

III.1.4.
III.2.
III.2.1.

III.2.2.

III.2.3.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet obstarávania bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zálohu
neposkytuje.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Verejný obstarávateľ v prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov vyžaduje od skupiny pred prijatím dohody
vytvoriť právnu formu s právnou subjektivitou.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač o účasť v tejto verejnej súťaži musí spĺňať tieto podmienky osobného postavenia podľa § 26 zákona o
verejnom obstarávaní:1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny,2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,3 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v
likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,4 nemá evidované
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia,5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,6 je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,7 nebolo mu v predchádzajúcich troch
rokoch preukázané porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.Uchádzač preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok dokladom v originálnom vyhotovení alebo úradne
overenou kópiou nie staršou ako tri mesiace:1 výpisom z registra trestov,2 potvrdením príslušného súdu,3 potvrdením
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne,4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu,5 dokladom o oprávnení
dodávať tovar.Doklady uvedené pod bodom 1 – 6 môže uchádzač nahradiť úradne osvedčenou kópiou platného
Potvrdenia ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ak je v ňom zapísaný.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže nasledovnými
dokladmi: Čestné prehlásenie o dosiahnutom celkovom obrate (výnosy, náklady vyjadrené v EUR bez DPH) v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka za posledné dva hospodárske roky (2010, 2011), za ktoré je dostupný v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač potvrdí technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní predložením
nasledovných dokladov a dokumentov:Povolenie vydané samosprávnym krajom na distribúciu predmetu zákazky, na
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poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni (nemusí byť overené, postačuje kópia). Uvedené povolenie sa
vyžaduje z dôvodu, že verejný obstarávateľ -zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré nemá zriadenú
ústavnú lekáreň vyhlasuje v rámci verejného obstarávania verejnú súťaž aj na verejnú lekáreň, v ktorej sa budú
obstarávané lieky uchovávať a ktorá mu bude poskytovať lekárenskú starostlivosť.Povolenie vydané MZ SR na výdaj
omamných látok a psychotropných látok (nemusí byť overené, postačuje kópia).

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

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

IV.3.7.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Uchádzači, ktorí nebudú vylúčení z verejnej súťaže, budú verejným obstarávateľom vyzvaní na účasť v elektronickej
aukcii na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Výzva na účasť v elektronickej aukcii bude verejným
obstarávateľom odoslaná elektronickými prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom a bude obsahovať všetky príslušné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzvu k účasti na elektronickej aukcii odošle verejný obstarávateľ minimálne
dva pracovné dni pred jej začatím.Predmetom elektronickej aukcie budú ceny účinnej látky v mernej jednotke
jednotlivých liečív, ktoré sú uvedené v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Elektronická aukcia sa
bude realizovať prostredníctvom systému EVO a prebiehať bude v termíne 17.01.2013. Bližšie informácie o presnom
čase budú uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
06/EVO/2012
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 07.12.2012 10:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
04.01.2013 12:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
Dátum: 28.03.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 13.01.2013 13:00

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.
VI.3.

VI.4.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Áno
november 2013
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Prístup k súťažným podkladom je len elektronicky v systéme EVO registrovaným záujemcom. Postup registrácie je
uvedený priamo na portáli EVO. Komunikácia a vysvetľovanie podmienok v Oznámení a v súťažných podkladoch sa
bude uskutočňovať výhradne cez systém EVO. Lehota uvedená v bode IV.3.3 je poslednou lehotou na registráciu v tejto
súťaži.
Dátum odoslania tohto oznámenia
22.11.2012
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