05683 - MST
Vestník č. 198/2009 - 15.10.2009
Oznámenie ovyhlásení verejného obstarávania
Formulár: Príloha č. 2 kvyhláške č. 35/2006 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., riaditeľ
Telefón: 02/59327725
Fax: 02/59327725
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 presúťažný dialóg
a dynamický nákupný systém) možno získať na:už uvedenej adrese a
kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti oúčasť 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
Iný verejný obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľazákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet činnosti
Iný predmet (špecifikujte): Vedecký výskum.

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje preiných verejných
obstarávateľov
Nie.
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky podľaverejného obstarávateľa
Automatický procesor nadetekciu HLA antigénov triedy I. a II.
II.1.2. Druh zákazky a miestouskutočňovania stavebných prác, dodania
tovarov alebo poskytovania služieb
b) Tovary.
Kúpa.
Hlavné miestododania tovarov: Molekulárno-medicínske centrum SAV,
Vlárska 7, 831 01 Bratislava.
NUTS kód:
SK.
II.1.3. Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4. Informácie orámcovej dohode
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Automatický procesor nadetekciu HLA antigénov triedy I. a II.
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38430000-8.
II.1.7. Rozdelenie načasti
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 bezDPH:
Hodnota: 72 268,9100 EUR
II.2.2. Opcie
Nie.
II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: vintervale .
Začatie: 20. 11. 2009
Ukončenie: 10. 12. 2009

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

Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky
Nevyžadujú sa.
III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo
odkaz napríslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Projekt je financovaný vrámci programu "Program cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013".
III.1.3. Právne vzťahy vyžadované odskupiny dodávateľov, sktorou sa
uzatvorí zmluva
III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.

Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátanepožiadaviek
týkajúcich sa zápisu doprofesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné navyhodnotenie splnenia
podmienok účasti: Preukázanie splnenia podmienok účasti podľa§ 26
ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. predložením dokladov podľa§ 26 ods. 2,
resp. ods. 3, 4, 5, 6, 7 zákona č. 25/2006 Z.z. vplatnom znení, alebo
predložením potvrdenia úradu podľa§ 128 zákona č. 25/2006 Z.z.
vplatnom znení.
III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné navyhodnotenie splnenia
podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. c) súvaha, alebo výkaz omajetku
a záväzkoch alebo údaje znich.
III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné navyhodnotenie splnenia
podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok tovaru alebo
poskytnutých služieb zapredchádzajúce tri roky suvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov:
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľatohto zákona, dôkaz
oplnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, ak odberateľom bola iná
osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz oplnení potvrdí odberateľ, ak to
nie možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu oich uskutočnení.
§ 29 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa
potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom, alebo
záujemcom.
III.3.

Osobitné podmienky zákaziek naposkytovanie služieb

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.

Druh postupu

IV.1.1 Druh postupu

.
Verejná súťaž.
IV.1.2 Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní napredloženie
.
ponuky alebo naúčasť nadialógu
IV.1.3 Zníženie počtu ponúk alebo riešení počasrokovania alebo dialógu
.
IV.2.

Kritériá vyhodnotenia ponúk

IV.2.1 Kritériá vyhodnotenia ponúk
.
Najnižšia cena.
IV.2.2 Použije sa elektronická aukcia
.
Nie.
IV.3.

Administratívne informácie

IV.3.1 Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
.
5/MMC/2009
IV.3.2 Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
.
Nie.
IV.3.3 Podmienky nazískanie súťažných podkladov a doplňujúcich
.
dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota naprijímanie žiadostí osúťažné podklady alebo oprístup
kdokumentom
Dátum: 26. 10. 2009. Čas: 12.00 h.
Úhrada zasúťažné podklady: Nie.
IV.3.4 Lehota napredkladanie ponúk alebo žiadostí oúčasť
.
Dátum: 6. 11. 2009. Čas: 12.00 h.
IV.3.5 Dátum odoslania výziev napredkladanie ponúk alebo naúčasť
.
nadialógu vybraným záujemcom
IV.3.6 Minimálna lehota, počasktorej sú ponuky uchádzačov viazané
.
Dotermínu.
Dátum: 20. 11. 2009
IV.3.7 Podmienky otvárania ponúk
.
Dátum: 9. 11. 2009. Čas: 09.00 h.
Miesto: Molekulárno-medicínske centrum SAV, Vlárska 7, Bratislava,
sekretariát riaditeľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa naotváraní ponúk: Oprávnení
zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky vlehote
napredkladanie ponúk, alebo nimi splnomocnené osoby.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Toto obstarávanie sa bude opakovať

VI.2.

Nie.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného zfondov EÚ
Áno.
odkaz naprojekt (projekty) a/alebo program (programy): Projekt je
financovaný vrámci programu "Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013".

VI.3.

Ďalšie informácie

VI.4.

Dátum odoslania tohto oznámenia
9. 10. 2009

