
VÝZVA 
 

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk 
podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

„ Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“ 
 
 

1.  Verejný obstarávateľ : 
     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
     Botanická 17 
     842 13 Bratislava  
     ( ďalej len „ VO “ ) 
     Zastúpený :  Prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc., ústredným riaditeľom 
     IČO :  00 156 426 
     Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, Bratislava 
     Číslo účtu :  7000068189 / 8180 
     Kontaktná osoba :  Mgr. Zuzana Juhásová 
     tel. :  02/ 60257129 
     fax :  02/ 60257140 
     e-mail :   juhasova@svssr.sk 
2. Typ zmluvy :   Komisionárska zmluva 
     Kód CPV :  60440000-4   Letecké a súvisiace služby 
     Kategória služby :  3 
     Opis predmetu zákazky :  Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou  
     osôb do zahraničia.    
3.  Miesto dodania :  sídlo VO podľa bodu 1,  NUTS : SK01 
4.  Druh a množstvo tovaru :  Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb spojených 

s leteckou prepravou zamestnancov VO pri zahraničných pracovných cestách. 
      Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.  
5.  Možnosť predloženia ponuky :  Na celý predmet zákazky. 
6.  Variantné riešenie  :  VO neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie. 
7.  Termín poskytovania služieb :   od 21.02.2011 do 20.02.2012, t. j. 12 mesiacov. 
8. Poskytovanie súťažných podkladov ( netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné podklady 

zaslané spolu s výzvou na predkladanie ponúk ) : 
      Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese :  
      Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
      Botanická 17 
      842 13 Bratislava  
      Mgr. Zuzana Juhásová, blok B, 1. poschodie, č. dverí : 129 
      Tel. : 02 / 60257129 
      Fax : 02 / 60257140  
      e-mail :  juhasova@svssr.sk 
      Súťažné podklady sa budú vydávať : 
      V pracovných dňoch od 14.01.2011(  od 7,00 hod. do 14,00 hod. )  do 25.01.2011 do 10,00 hod. 
      Spôsob prevzatia :   osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 
9.   Úhrada za súťažné podklady :  Nevyžaduje sa. 
10. Lehota na predkladanie ponúk :   08.02.2011 do 10,00 hod. 
      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : podľa bodu 1. V prípade osobného doručenia 

uchádzači odovzdajú ponuku kontaktnej osobe VO.  
      Jazyk ponuky :   Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. 
11. Otváranie ponúk :   09.02.2011 o 10,00 hod. 
       
      Miesto otvárania ponúk : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
                                                 Botanická 17, 842 13 Bratislava 
                                                 blok B, 1. poschodie, zasadačka 
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12.  Podmienky  financovania : predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu 

formou bezhotovostného styku. Úhrada faktúr bude realizovaná po dodaní predmetu zákazky. VO 
neposkytne preddavok. Splatnosť faktúr je do 21 dní od ich doručenia VO. 

13. Podmienky účasti a doklady na preukázanie finančného a ekonomického postavenia      
a technickej alebo odbornej spôsobilosti    

      Uchádzač predloží doklady : 
  -   doklad o oprávnení podnikať  (doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia výpisu zo 

živnostenského resp. obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk) 
  -  vyjadrenie banky  o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí obsahovať 

potvrdenie o tom, že uchádzač :  
      a)  nebol za predchádzajúce 3 roky v nepovolenom debete 
      b)  v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár 
      c)  jeho bežný účet za posledné 3 roky nebol a ani nie je predmetom exekúcie 
      ( doklad musí byť originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk ). 
  -  zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu zákazky t. j. zabezpečenie leteniek 

a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia zrealizovaných za roky 2008, 
2009 a 2010 pri realizácii : 

      a)  aspoň jednej zmluvy v každom roku  (  2008 - 2010  ) v hodnote nad 50 tis. € 
      b)  aspoň jednej zmluvy zo zmlúv za roky 2008 - 2010 v hodnote nad 70 tis. €. 
      VO vyžaduje v zozname zmlúv uviesť :  
      názov / obchodné meno odberateľa 
      sídlo / miesto podnikania odberateľa 
      typ zmluvy, dátum uzavretia a platnosť 
      predmet zmluvy 
      cenu poskytnutých služieb v €  
      kontaktné osoby odberateľov a telefónne čísla 
  - potvrdenie o členstve uchádzača v medzinárodnom združení, na základe ktorého je      

uchádzač oprávnený vystavovať letenky ( napr. IATA )  
     -   potvrdenia od minimálne dvoch prevádzkovateľov medzinárodných  rezervačných systémov  
         vystavovania leteniek s možnosťou tlače (TKT ) uchádzačom cez obidva systémy 
     -   potvrdenia od minimálne dvoch prevádzkovateľov medzinárodných rezervačných systémov, že  
         uchádzač má inštalovaný ich program na kontrolu požadovaných podmienok a pravidiel ( napr.  
         Quality Control, Custrom Check a pod. ), že tento program aj používa a má na jeho používanie   
         aj riadne vyškolených zamestnancov    

-   certifikát  systému riadenia a kvality v zmysle EN ISO 9001:2008 a vyššie alebo iným  
    adekvátnym systémom riadenia kvality certifikovaným príslušnými orgánmi štátov EÚ. 

14.  Kritériá na hodnotenie ponúk : 
       č. 1 -   odplata ( poplatok za všetky služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky ) uvedená v % 
                   z ceny letenky  – 70 bodov 
       č. 2 -   stornopoplatok ( poplatok za zmenu letenky pred jej vystavením,  po jej vystavení, za  
                  zrušenie letenky pred jej vystavením a po jej  vystavení ) uvedený v % z ceny letenky – 30    
                  bodov.               
 
15.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk :   26.02.2011.   

 
 
 
Bratislava, dňa 14.01.2011   
 
 
 
 
              Mgr. Zuzana Juhásová

                             osoba odborne spôsobilá na VO 

 

  


