VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

„Nákup kalendárov a diárov“
(Tovar)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sociálna poisťovňa
Sídlo:
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
30807484
DIČ:
2020592332
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK40 8180 0000 0070 0016 4314
BIC/SWIFT:
SPSRSKBA
Kontaktná osoba:
Ing. Emília Malíková, Ing. Ľubica Kadeřábková
Telefón:
+421 906 171 867. + 421 906 171 798
e-mail:
emilia.malikova@socpoist.sk, lubica.kaderabkova@socpoist.sk
2. Miesto dodania predmetu zákazky
Miestom dodania predmetu zákazky sú ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne podľa
prílohy č. 2 k výzve v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.
3. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 300.b) Predmetom zákazky je dodanie kalendárov a diárov a zabezpečenie ich
kompletizácie podľa miesta určenia priamou dodávkou na jednotlivé pracoviská
ústredia a pobočiek Sociálnej poisťovne.
c) CPV: 30199792-8
22817000-0

Kalendáre
Diáre alebo osobné organizéry

d) Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:
d.1 Kalendár stolový
Formát: cca 295 x 138 mm,
Rozsah: 56 strán,
Kalendárium: týždňové, stĺpcové, slovenské a české mená, plné dno, bez
obrázku,
Väzba: špirála,
Balenie: po cca 20 ks,
Predpokladané množstvo: 5 280 ks.
d.2 Kalendár nástenný
Formát: cca 315 x 450 mm,
Rozsah: 12 listov,
Kalendárium: slovenské menné trojmesačné so sviatkami európskych štátov,
bez obrázku,
Farba: nerozhoduje,
Predpokladané množstvo: 75 ks.
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d.3 Diár denný
Formát: cca 140 x 204 mm, resp. cca 170 x 240 mm,
Rozsah: cca 352 - 366 strán, denný diár s hodinovým delením, jemne
štruktúrovaný lesklý, resp. matný koženkový obal s tmavou razbou letopočtu, šitá
väzba, papier pergamenového odtieňa, tlač tlmenou farbou,
Farba: modrá, čierna,
Balenie: po cca 20 ks,
Predpokladané množstvo: 470 ks.
d.4 Diár týždenný
Formát: B5, cca 170 x 240 mm,
Rozsah: cca 128 strán, jemne štruktúrovaný lesklý, resp. matný koženkový obal
s tmavou razbou letopočtu, šitá väzba, papier pergamenového odtieňa, tlač
tlmenou farbou,
Farba: modrá, čierna,
Balenie: po cca 20 ks,
Predpokladané množstvo: 425 ks.
4. Možnosť čiastkového plnenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
5. Variantné riešenie
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
6. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 03.12.2014 do 10.00 hod., pričom
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín
podania ponuky na poštovú prepravu.
b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka
„KALENDÁRE – NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou alebo osobne na
adresu:
Sociálna poisťovňa
Oddelenie nákupu
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
7. Stanovenie ceny
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.
b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – návrh uchádzača
na plnenie kritéria. Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov
uchádzača súvisiacich s dodaním predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň
uvedie, že nie je platiteľom DPH.
d) Platnosť cenovej ponuky: do konca roka 2014.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom za predmet zákazky.
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9. Obsah cenovej ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra.
c) Kópia priznania postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ktoré
vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
d) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 k tejto výzve v jednom
vyhotovení, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho,
kto za uchádzača koná navonok.
e) Čestné vyhlásenie uchádzača, že má voči verejnému obstarávateľovi vysporiadané
všetky záväzky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
neskorších predpisov.
f) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
10. Obchodné a platobné podmienky
a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky.
Predmet zákazky bude verejným obstarávateľom objednaný podľa jeho aktuálnych
potrieb. V objednávke bude uvedené presné množstvo a miesto dodania predmetu
zákazky.
b) Dodanie predmetu zákazky je do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednávky.
c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.
d) Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí
celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list podpísaný zodpovednými
zástupcami oboch zmluvných strán.
f) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
v znení neskorších predpisov.
g) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ
faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.
h) Dodávateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte
PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to
bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ sa zaväzuje, že obsah faktúry poslanej
poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je: Sociálna
poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
i)

Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t. j.
potvrdením dodacieho listu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.

j)

Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.

k) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa
jeho prevzatia uvedeného v dodacom liste.
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l)

Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie
povinnosť Sociálnej poisťovne zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu
z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.

11. Ďalšie informácie
a) Verejný obstarávateľ si v zmysle § 100 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhradzuje právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska. Ponuka uchádzača, ktorý nemá štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska, nebude zaradená do hodnotenia.
Odôvodnenie: Na trhu je málo zákaziek vhodných pre záujemcov so štatútom
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Dodanie predmetu zákazky je takou
zákazkou, kde je možné využiť pracovné činnosti občanov so zdravotným
postihnutím.
b) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
c) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie tohto verejného obstarávania.
d) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené
v bode 9 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa
predkladajú v slovenskom jazyku.
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku buď samostatne sám za seba,
alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
Bratislava, dňa 27.11.2014

Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Príloha č. 1:Návrh uchádzača na plnenie kritéria
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Príloha č. 1 k výzve

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

1. Obchodné meno uchádzača:

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:

3. Názov zákazky: „Nákup kalendárov a diárov“

Vyplní uchádzač v EUR
Kritérium

Kalendár stolový

Predpokladané množstvo
v ks

Jednotková
cena
bez DPH

Celková cena
bez DPH

Výška
DPH

Celková cena
s DPH

5 280

Kalendár nástenný

75

Diár denný

470

Diár týždenný

425
CENA CELKOM ZA PREDMET ZÁKAZKY

Vyhlasujem, že uvedený tovar spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v bode 3 a 7
výzvy na predloženie cenovej ponuky a cena obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou
predmetu zákazky.
Dátum:

.............................................................
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

)

* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho,
kto za uchádzača koná navonok.
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Príloha č. 2 k výzve

Miesta dodania predmetu zákazky

Adresy odberných miest Sociálnej poisťovne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Mesto
BRATISLAVA - ústredie
BRATISLAVA, pobočka
BANSKÁ BYSTRICA, pobočka
BARDEJOV, pobočka
ČADCA, pobočka
DOLNÝ KUBÍN, pobočka
DUNAJSKÁ STREDA, pobočka
GALANTA, pobočka
HUMENNÉ, pobočka
KOMÁRNO, pobočka
KOŠICE, pobočka
LEVICE, pobočka
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, pobočka
LUČENEC, pobočka
MARTIN, pobočka
MICHALOVCE, pobočka
NITRA, pobočka
NOVÉ ZÁMKY, pobočka
POPRAD, pobočka
POVAŽSKÁ BYSTRICA, pobočka
PREŠOV, pobočka
PRIEVIDZA, pobočka
RIMAVSKÁ SOBOTA, pobočka
ROŽŇAVA, pobočka
SENICA, pobočka
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, pobočka
STARÁ ĽUBOVŇA, pobočka
SVIDNÍK, pobočka
TOPOĽČANY, pobočka
TREBIŠOV, pobočka
TRENČÍN, pobočka
TRNAVA, pobočka
VEĽKÝ KRTÍŠ, pobočka
VRANOV NAD TOPĽOU, pobočka
ZVOLEN, pobočka
ŽIAR NAD HRONOM, pobočka
ŽILINA, pobočka

PSČ
813 63
829 02
974 26
085 46
022 01
026 01
929 01
924 01
066 57
945 79
041 84
934 71
031 32
984 01
036 25
071 01
950 43
940 58
058 01
017 53
080 01
971 01
979 01
048 13
905 01
052 19
064 01
089 01
955 37
075 01
912 50
917 22
990 01
093 18
960 62
965 01
010 01
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Adresa
Ul. 29. augusta 8 a 10
Záhradnícka 31
Kapitulská 27
Hurbanova 6
Štúrova 2078
Aleja Slobody 1878
Galantská cesta 693/5
Z. Kodálya 1629/48
Námestie slobody 58
Petöfiho 7
Festivalové nám. 1
Sv. Michala 4
Štúrova 34
Dr. Vodu 6
Nám. SNP 4
Námestie osloboditeľov 81
Slančíkovej 3
Nám. Gy. Széchényiho 10
Ul. 1. mája 4053/24
Kukučínova 208/23
Masarykova 1
Matice Slovenskej 10
Mikszátha 6
Štítnická 12
Hollého 1219
Elektrárenská 10
Ul. Budovateľská 42/535
Sov. hrdinov 121
Nám. M. R. Štefánika 2269/18
M. R. Štefánika 178
Jilemnického 3760
Ul. V. Clementisa 24/A
Ul. SNP 28
Rázusova 128
Š. Moyzesa 1369/52
Sládkovičova 17
Antona Bernoláka 53

