Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)

1.

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“)
obstaráva pre Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

2.

Názov predmetu zákazky: Tlačiarenské služby
Druh zákazky: služba
Spoločný slovník obstarávania:
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby, 79810000-5 - Tlačiarenské služby
3.

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vrátane dodania, ktorých
bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Rámcovej dohody (Podrobná špecifikácia
predmetu dohody a jednotkové ceny). Podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v
prílohe č. 3 tejto Výzvy – Rámcová dohoda a jej prílohy č. 1.

4.

Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Nevädzová 5; Bratislava 814 55

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 61 231,67 Eur bez DPH

6.

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: S úspešným uchádzačom bude podpísaná Rámcová
dohoda (Príloha č. 3 tejto Výzvy) na dobu 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

7.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Cena za celý predmet zákazky v EUR
s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky
jeho náklady súvisiace s plnením záväzku predmetu zákazky.

8.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ZVO). Splnenie podmienok účasti záujemca preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne
podľa § 32 ods. 4 až 5, § 39, alebo § 152 ZVO. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO záujemca zapísaný
v Obchodnom alebo Živnostenskom registre Slovenskej republiky nemusí predložiť doklad
podľa § 32 ods. 2 písm. e). Verejný obstarávateľ nemá možnosť vyžiadať doklady podľa § 32
ods. 1 písm. a) ZVO preto ak uchádzač túto podmienku účasti preukazuje dokladmi - výpismi
registra trestov, je nevyhnutné ich predložiť v ponuke.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní
sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti, týkajúcej sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Kvalita:
b) Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému manažérstva kvality v oblasti
tlačiarenských alebo polygrafických služieb v zmysle požiadaviek EN ISO 9001, respektíve
ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný
certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ v
súlade s § 35 ZVO.
Zelené verejné obstarávanie:
c) Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v
oblasti tlačiarenských alebo polygrafických služieb v zmysle požiadaviek EN ISO 14001,
respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ uzná ako
rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom
členského štátu EÚ v súlade s § 36 ZVO.

d) Uchádzač v ponuke predloží platný FSC (Forest Stewardship Council) certifikát. Verejný
obstarávateľ uzná aj predloženie ekvivalentného dokladu.
Sociálny aspekt verejného obstarávania:
e) uchádzač v ponuke predloží platný certifikát OHSAS 18001 – Systémy manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Verejný obstarávateľ uzná aj predloženie
ekvivalentného dokladu.
9.

Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 27.09.2019 do 10:00
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja
EVOSERVIS (ďalej len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.
Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží v ponukovom formulári Cenu za celý predmet zákazky
v EUR s DPH v súlade s Prílohou č. 1 výzvy - Návrh na plnenie kritéria. V prípade, že uchádzač
neuvedie cenu v ponukovom formulári, systém mu neumožní predložiť ponuku.
Ako prílohu ponuky vloží nasledovné dokumenty:
a) Vyplnenú Prílohu č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF, V prípade splnomocnenej osoby
verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF.
b) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle bodu 8. tejto výzvy vo formáte
PDF.
c) Vyplnenú Prílohu č. 3 výzvy - návrh Rámcovej dohody vrátane jej prílohy podpísanú
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou. V prípade splnomocnenej
osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF.

10.

Ostatné informácie: Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v Prílohe
č.2 tejto Výzvy.

11.

Kontaktná osoba: Odbor verejného obstarávania, Mgr. Lenka Fraňová, tel: 02/2046 2433, email: lenka.franova@employment.gov.sk

PRÍLOHY : Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Ostatné informácie
Príloha č. 3: Rámcová dohoda

------------------------------------------Ing. Miloslav Matonog
riaditeľ odboru verejného obstarávania
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