OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 4 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.
I.2.1.

I.2.2.
I.2.3.

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Finančné riaditeľstvo SR. Mierová 23, 815 11 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Martina Várošová, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 248273342 / 248273417
Fax: +421 4843413326
Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. a)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecné verejné služby
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.
II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.
II.1.8.
II.2.
II.2.1.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Mliečne a syrárske výrobky
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto dodania tovarov: Školiace a rehabilitačné stredisko Finančnej správy Donovaly, 976 39 Donovaly
Školiace a rehabilitačné stredisko Finančnej správy Veľký Meder, Promenádna 7, 932 01 Veľký Meder
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK0
Oznámenie zahŕňa
Vypracovanie rámcovej dohody
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v rokoch
Hodnota: 4
Hodnota: 116 740,0000 EUR
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú pravidelné dodávky mlieka a smotany, masla, syrárskych výrobkov, jogurtov a ostatných
mliečnych výrobkov na základe pravidelných telefonických objednávok alebo objednávok prostredníctvom e-mailovej
korešpondencie v zmysle zmluvy pre Školiace a rehabilitačné stredisko finančnej správy Veľký Meder a pre Školiace a
rehabilitačné stredisko finančnej správy Donovaly.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 15500000-3
Rozdelenie na časti
Nie
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
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II.3.

Predpokladané množstvo: Podľa časti B.1 súťažných podkladov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 116 740,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota: 48

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.2.

III.1.3.

III.2.
III.2.1.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu do predloženia
ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo
Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny, ak ponuka skupiny
dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia dodržania zmluvných
podmienok uvedených v návrhu zmluvy o dielo a jej riadneho plnenia.
Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného
alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a to:
1.1výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, že
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme a že nebol on
ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním (§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní),
1.2potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (§ 26 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní),
1.3potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona
o verejnom obstarávaní, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní),
1.4potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace podľa § 26 ods. 2 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (§ 26 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní),
1.5dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 26 ods. 2 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať
službu (§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).
1.6čestným vyhlásením preukazujúcim, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je
osobou,
1ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola
2.a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcocou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní.
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III.2.2.

III.2.3.

Podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že nebolo mu v predchádzajúcich
troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
uchádzač nepreukazuje; dôkazné bremeno je na strane verejného obstarávateľa.
Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať vo
verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút
čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
uchádzača.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v
slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j.
do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako originály
alebo ich úradne osvedčené kópie.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky,
ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača
plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí obsahovať najmä informácie, že uchádzač za roky
2010, 2011 a 2012 až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:
-nebol v nepovolenom debete,
-v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
-jeho bežný účet nebol predmetom exekúcie.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje bankovú informáciu od každej z
nich a vo vyššie uvedenom rozsahu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, že nemá
bankové účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie
banky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky
účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača plniť si finančné záväzky a
skúma jeho finančnú stabilitu. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky vzhľadom na
rozsah predmetu zákazky, predpokladanú hodnotu zákazky, lehotu splatnosti faktúr, dĺžku trvania zákazky z dôvodu, že
uchádzač musí mať vlastné zdroje financovania alebo musí byť schopný získať externé finančné zdroje (napr. z banky)
na dodávku predmetu zákazky, ktorý bude hradený bez finančných preddavkov a musí preto preukázať svoju schopnosť
pokryť finančné náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke predložené
ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
-v zozname dodávok služby uchádzač uvedie lehotu dodania a odberateľa, s uvedením mena, priezviska, telefónneho
čísla a e-mailovej adresy kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov.
-V prípade, ak odberateľom:
bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o
ich dodaní.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1.zoznam dodávok tovaru a služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce
tri roky (r. 2010, 2011, 2012) v celkovej hodnote 60 000,- EUR s DPH za celé obdobie.
2.úradne osvedčenú kópiu platného rozhodnutia Štátnej veterinárnej správy SR, alebo príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy o schválení prevádzkarne uchádzača na činnosť skladovania a obchodovania s predmetom tejto
zákazky a jeho vývoz do členských štátov EÚ, poprípade ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v krajine sídla
uchádzača.
3.úradne overenú kópiu, alebo originál potvrdenia príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, že
prevádzkareň uchádzača disponuje minimálne dvomi dopravnými prostriedkami, ktoré sú spôsobilé na prepravu
predmetu tejto zákazky. V prípade, že uchádzač bude dopravu predmetu zákazky vykonávať so zmluvným partnerom,
uchádzač predloží overenú kópiu zmluvy uzatvorenú s dopravcom. Tiež predloží úradne overenú kópiu, alebo originál
potvrdenia príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, že zmluvný dopravca disponuje minimálne dvomi
dopravnými prostriedkami, ktoré sú spôsobilé na prepravu predmetu tohto verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia v súlade s
ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní:
Uvedeným zoznamom dodávok tovaru má uchádzač garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky ako aj
preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Referenčná cena je primeraná hodnote zákazky a je stanovená nediskriminačne, aby sa súťaže mohol zúčastniť čo
najširší počet uchádzačov.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vyhotovené v inom ako
štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení rámcovej dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na
ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť v ponuke
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.

IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
IV.3.3.

IV.3.4.
IV.3.6.

Druh postupu
Druh postupu
Verejná súťaž
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit 20 minút.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2013/41371
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych
dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 22.07.2013
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
21.08.2013 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu
4/5

IV.3.7.

Dátum: 31.12.2013
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 21.08.2013 11:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
Finančné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Otváranie ponúk bude v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia
elektronickej aukcie neverejné (len za účasti komisie) a uchádzačom nebude zaslaná zápisnica.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.2.
VI.3.

VI.4.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8.30 h.
do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v
zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
Dátum odoslania tohto oznámenia
28.06.2013
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FIN
NANČNÉ RIADITEĽS
R
STVO SLOVENSKEJ REPUBLI KY
Lazovná 633, 974 01 Bansská Bystrica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo spisu: 2013/57371

SPRÁ
ÁVA O ZÁK
KAZKE
podľa § 21 ods. 2 zákkona č. 25/20006 Z. z. o veerejnom obstaarávaní a o zm
mene a doplne ní niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
a)

Idenntifikácia verejného obstarávvateľa:
Preddmet zákazky:
Preddpokladaná hoddnota zákazky:
Posttup verejného obstarávania:
o

Finannčné riaditeľstvo
o Slovenskej reepubliky
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystricca
Mlieččne a syrárske výrobky
v
116.7740,00 bez DPH
H
Verejjná súťaž

b)

Uverejnené oznám
menia:
Vestník verejného
v
obsttarávania:
 Oznámennie o vyhlásení verejného obsttarávania vo veestníku č.128/2013 z 02.07.20013 pod č. 111663-MST
 Oznámennie o zrušení poostupu zadávannia podlimitnej zákazky
z
a oprave zo dňa 19.1 1.2013

c)

Idenntifikácia vybraatých záujemccov a odôvodn enie ich výberru:
Neuplatňuje sa

d)

Idenntifikácia vylúččených uchádzzačov alebo zááujemcov a od
dôvodnenie ich
h vylúčenia:
Neuplatňuje sa

e)

Odôôvodnenie vylú
účenia mimoriaadne nízkych pponúk: Neuplaatňuje sa

f)

Idenntifikácia úspeešného uchádzzača a odôvoddnenie výberu jeho ponuky,, podiel zákazzky alebo rámccovej dohody,,
ktorrý úspešný uch
hádzač má v úmysle
ú
zadať t retím osobám, ak je známy
Úspeešný uchádzačč:

neupplatňuje sa

Podiiel subdodávokk:
Celkková konečná hodnota
h
zákazky:
g)

Odôôvodnenie pou
užitia rokovacieeho konania a lebo súťažnéh
ho dialógu:

h)

Dôvvody zrušenia použitého po
ostupu zadávaania zákazky: V súlade s § 46
4 ods. 2) zákkona o verejnom
m obstarávaní,,
nakooľko sa zmenili okolnosti, za kttorých sa vyhláásilo verejné obstarávanie.

i)

Odôôvodnenie prekkročenia lehotty podľa § 108jj ods.1 písm. h)
h a l) a prekro
očenia podieluu podľa § 108j ods.1 písm.k)::
neupplatňuje sa

j)

Odôôvodnenie prekkročenia lehotty podľa § 108hh ods.2: neuplatňuje sa

V Bratislave ddňa: 19.11.2013
Vypracovala: Ing. Martina Várošová

Neuplatňuje
N
sa

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE
Formulár: Formulár č. 8 - OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY A OPRAVE podľa
Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.

I.2.

I.2.2.

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO: 42499500
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Finančné riaditeľstvo SR. Mierová 23, 815 11 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Martina Várošová, PaedDr. Kornélia Černá
Telefón: +421 248273342 / 248273417
Fax: +421 4843413326
Email: martina.varosova@financnasprava.sk; kornelia.cerna@financnasprava.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. a)
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.

II.1.3.

Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Mliečne a syrárske výrobky
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky sú pravidelné dodávky mlieka a smotany, masla, syrárskych výrobkov, jogurtov a ostatných
mliečnych výrobkov na základe pravidelných telefonických objednávok alebo objednávok prostredníctvom e-mailovej
korešpondencie v zmysle zmluvy pre Školiace a rehabilitačné stredisko finančnej správy Veľký Meder a pre Školiace a
rehabilitačné stredisko finančnej správy Donovaly.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 15500000-3

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.3.

IV.2.4.

Druh postupu
Druh postupu: Verejná súťaž
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
2013/47371
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia vo VVO: 11163-MST, číslo VVO 128/2013 z 02.07.2013
Dátum odoslania pôvodného oznámenia
28.06.2013

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.

VI.5.

Oznámenie zahŕňa
Zrušenie postupu zadávanie zákazky
Informácie o zrušenom postupe zadávania zákazky
Žiadna zmluva nebola uzavretá
Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:
§ 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Dátum odoslania tohto oznámenia
19.11.2013
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