Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu zákazky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (ďalej len „INMM“)
Sídlo: Rastislavova 43, P. O. BOX E-23, 042 53 Košice
IČO: 35562340
DIČ : 2021871808
Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP
e-mail: pitonakova@inmm.sk
URL: www.inmm.sk
tel.: 055/6118333
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková

2.

Typ zmluvy a predmet zákazky:
• Kúpna zmluva na predmet zákazky

3.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

4. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
5.

Podrobný popis predmetu zákazky: Viď. príloha k výzve na predloženie cenovej
ponuky vo formáte pdf.

6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej
starostlivosti

7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 13.700,00 EUR bez DPH
8. Komplexnosť dodávky: Verejný obstarávateľ neumožňuje čiastkové plnenie zákazky.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
9.
10.

Miesto dodania: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, pracovisko Banská
Bystrica, sídlom Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica
Trvanie zmluvy do alebo lehota dodania:
Lehota dodania predmetu zákazky je do 8 týždňov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
Trvanie zmluvy je 24 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy (trvanie záručnej doby).

11. Podmienky financovania:
Zákazky bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na plnenie zmluvy. Úhrada
za poskytnutý tovar bude po dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní.
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12. Podmienky účasti
Ponuka musí obsahovať :
a) Podľa § 32 ods. 2 písm. e) na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona - osobné postavenie:
Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (napríklad výpis z obchodného
registra),
b) Vyplnenú tabuľku v Prílohe č.2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na
predmet zákazky,
c) Vyplnenú tabuľku
(spĺňa/nespĺňa),

–

Technická

špecifikácia

predmetu

zákazky

d) Návrh zmluvy vrátane všetkých príloh kompletne doplnený a podpísaný
uchádzačom.
Nepredloženie dokladov požadovaných verejným obstarávateľom bude mať
za následok vylúčenie z procesu verejného obstarávania.
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu pitonakova@inmm.sk,
poštou na adresu verejného obstarávateľa alebo osobne v uzatvorenej obálke
s označením: „NEOTVÁRAŤ – TLC scanner pre kontrolu kvality rádiofarmák“ do
podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 08.12.2017 do 13.00 hod.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Kritériom na hodnotenie predložených ponúk je „Celková cena za predmet
zákazky v EUR s DPH“. Určujúcim kritériom pre výber dodávateľa predmetu
obstarávania je najnižšia ponúkaná celková cena za predmet obstarávania v EUR s DPH.
Uchádzač vyplní cenu predmetu obstarávania bez DPH, cenu za kus s DPH, celkom
za počet obstarávaných kusov s DPH a celkovú cena za predmet zákazky v EUR s DPH
v tabuľke v Prílohe č.2.
V prípade rovnosti najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH vo
viacerých ponukách predložených uchádzačmi, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako
úspešného uchádzača toho, ktorý ako prvý predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou
za predmet zákazky.
V prípade, ak je uchádzač z iného členského štátu EÚ nie je povinný uvádzať v návrhu
na plnenie kritérií na predmet zákazky výšku DPH, ceny s DPH budú rovnaké ako ceny
bez DPH, nakoľko v EÚ je medzi členskými štátmi prenesená daňová povinnosť
a príjemca tovaru z iného členského štátu, je povinný odviesť DPH vo svojom štáte.
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14. Lehota na predkladanie ponúk:

do 08.12.2017 do 13.00 hod.

Elektronická adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : pitonakova@inmm.sk
Pri osobnom doručení pracovný čas : pondelok – piatok 7,30 hod – 14,30 hod.
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku,
- doručenie osobne adresu uvedenú v bode 1.
S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne
verejnému obstarávateľovi najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR verejný
obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu.
V prípade ak ponuka úspešného uchádzača je rovná alebo vyššia ako finančný limit pre
túto zákazku t. j. rovná alebo vyššia ako 13.700,00 EUR bez DPH, vyhradzuje si verejný
obstarávateľ považovať zadávanie zákazky za neúspešné.
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