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Druh zákazky: Tovary.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Mesto Snina
IČO: 00323560
Poštová adresa: Strojárska 2060/95
PSČ: 06901
Mesto/obec: Snina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad, Strojárska 2060/95
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Hrivňak
Mobil: +421 905471900
Telefón: +421 577561868
Fax: +421 577623743
E-mail: miroslav.hrivnak@snina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.snina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.snina.sk
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 uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.

Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.

Opis

II.1.1. Názov zákazky
Čistiace a hygienické potreby
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb

a)

b) Tovary.
Stavebné práce

b)

Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Snina

c)

Služby
NUTS kód:
SK041.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom sú pravidelné dodávky čistaiacich a hygienických potrieb
pre Mestký úrad Snina a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Snina a podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 39800000-0.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 39830000-9, 39831000-6, 33760000-5.
II.2.

Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladané množstvo je uvedené v súťažných podkladoch - B.1
Opis predmetu obstarávania.
II.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 32000,0000 EUR

II.3.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 24

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: Informácie a formálne náležitosti
nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač
musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z. z. a preukáže ich predložením platných (originálnych)
dokladov požadovaných v § 26 ods. 2, resp. ods.3, resp. ods. 4
zákona č. 25/2006 Z.z.. Uchádzač môže doklady požadované v § 26
ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. nahradiť predložením overenej kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa §
128 ods. 1 cit. zákona. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a
súčasne úradne preložené do slovenského jazyka. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je
rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. Ak uchádzač nepredloží
niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, nedoručí
chýbajúci doklad na základe výzvy na doplnenie, neodpovie na
niektorú z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk, nebude spĺňať
podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti A.2 Podmienky účasti
uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
III.1.4. 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
Najnižšia cena.
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Áno.
IV.2.

Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ
HU/2012/02160
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom
Dátum: 16. 4. 2012
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 23. 4. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 23. 4. 2012. Čas: 13.00 h.
Miesto: Na otváraní obálok s ponukami nebude v súlade s
ustanovením § 43 ods. 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní umožnená účasť uchádzačov.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.

VI.2.

Ďalšie informácie
29. Ďalšie doplňujúce informácie 29.1 Verejný obstarávateľ
uprednostňuje elektronickú komunikáciu, pri ktorej verejný
obstarávateľ zabezpečí potvrdenie o doručení predmetného
dokumentu a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom
potvrdiť prijatie písomnosti. Elektronickú komunikáciu verejný
obstarávateľ stanovuje pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných
podkladov, pri oznámení o vylúčení, pri vysvetľovaní ponuky, pri
oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia
ponúk. Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady iba v
elektronickej forme. 29.2 Mailová adresa pre elektronickú
komunikáciu je: miroslav.hrivnak@snina.sk 29.3 Elektronická
komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení
ponúk a pri uplatnení revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná
forma, a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom v
stanovených lehotách. 29.4 Žiadosti o súťažné podklady musia byť
predložené v slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ bude
akceptovať predloženie žiadosti o súťažné podklady aj v českom
jazyku.

VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
30. 3. 2012

