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Vestník č. 48/2010 - 12.3.2010
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.
Druh postupu: Verejná súťaž.
Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Molekulárnomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
IČO: 42127777
Vlárska 3-7, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Molekulárno - medicínske centrum SAV,
Vlárska 7, 831 01 Bratislava
Kontaktná osoba: MUDr.Richard Imrich, PhD.
Telefón: 02/59 32 77 25
Fax: 02/59 32 77 25
E-mail: richard.imrich@savba.sk, konecna@up.upsav.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa
(URL): www.mmc.sav.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.mmc.sav.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 uvedenú adresu
a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety
činnosti

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

I.2.2.

Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Vzdelávanie

I.2.3.

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných

obstarávateľov
Nie.
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Digitálny prietokový cytometer
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Nákup na splátky.
Hlavné miesto dodania tovarov: Molekulárno - medicínske centrum
SAV, Vlárska 7, 831 01 Bratislava
NUTS kód:
SK.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie o rámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Stolový, plne digitálny prietokový cytometer
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38434510-4.
II.1.7. Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 175000,0000 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v intervale .
Začatie: 5. 5. 2010
Ukončenie: 7. 6. 2010

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ

INFORMÁCIE
III.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Nevyžaduijú sa
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Z FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu SR, referenčné číslo projektu
SK0095
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa
uzatvorí zmluva
Podľa § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.

Podmienky účasti

III.2.1. 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: Preukázanie splnenia podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. predložením dokladov podľa §
26 ods. 2, resp. ods. 3, 4, 5, 6, 7 zák. č. 25/2006 Z. z. alebo
predložením potvrdenia úradu podľa § 128 zák. č. 25/2006 Z. z.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. c) súvaha alebo výkaz
o majetku a záväzkoch alebo údaje z nich
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok
tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento
verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.
Preukázanie splnenia technických a kvalifikačných predpokladov
predložením aspoň 3 dodávok s predmetom plnenia na území SR. §
29 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo
záujemcom
III.3.

Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.

Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2. Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie
ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3. Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo
dialógu
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska: .
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné
uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak
nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu).
1. technické parametre(kvalita a miera splnenia jednotlivých
požiadaviek) - 50%
2. cena tovaru vrátane DPH - 25%
3. aplikačná podpora - 15%
4. termín dodávky - 10%
IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
1/MMC/2010
IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky
Nie.
IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 7. 4. 2010. Čas: 12.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20. 4. 2010. Čas: 12.00 h.
IV.3.5. Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť
na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu.
Dátum: 4. 5. 2010
IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 21. 4. 2010. Čas: 09.00 h.

Miesto: Molekulárno-medicínske centrum SAV, Vlárska 7, 831 01,
sekretariát riaditeľa
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Štaturárni
zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk, alebo nimi splnomocnené osoby
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno.
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Z FM
EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu SR, referenčné číslo projektu
SK0095

VI.3.

Ďalšie informácie

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia
8. 3. 2010

