
VÝZVA 
 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZVO “ ) 
 

„ Dodanie a inštalácia diskového poľa “ 
 
 

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 :   156 426 
     Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 
     Číslo účtu :  7000068189 / 8180 
     Kontaktná osoba VO :  Ing. Tibor Jókúty 
     tel. :  02/60257131 
     fax :  02/60257140 
     e-mail :   jokuty@svps.sk 
2. Typ zmluvy :   Kúpna zmluva 
     Kód CPV :  30233141-1, 30233132-5, 30233190-9 a 30237110-3. 
     Opis predmetu zákazky :   Dodanie a inštalácia diskového poľa. 
3.  Miesto dodania :  sídlo VO podľa bodu 1,  NUTS : SK01 
4.  Druh a množstvo tovaru :  Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.  
5.  Možnosť predloženia ponuky :  Iba na celý predmet zákazky. 
6.  Variantné riešenie  :  Neumožňuje sa. 
7.  Termín dodania tovaru :  do 5 dní od podpisu kúpnej zmluvy kupujúcim. 
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 SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava 
     Súťažné podklady sa budú poskytovať : 
     V pracovných dňoch od 28.10.2010 do 09.11.2010 v čase od 8,00 hod. do 14,00  
      Spôsob prevzatia :   osobné prevzatie alebo zaslanie poštou. 
9.   Úhrada za súťažné podklady :  Nevyžaduje sa. 
10. Lehota na predkladanie ponúk :   dňa 24.11.2010 do 10,00 hod. 
      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa VO uvedená v bodu 1. V prípade osobného 

doručenia uchádzači odovzdajú ponuku kontaktnej osobe VO.  
      Jazyk ponuky :   Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 
11. Otváranie ponúk :  25.11.2010 o 10,00 hod. 
      Miesto otvárania ponúk : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 
      842 13 Bratislava, zasadacia miestnosť pri aule. 
12.  Podmienky  financovania : predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu 

formou bezhotovostného styku. Úhrada faktúry bude realizovaná po dodaní predmetu zákazky. 
VO neposkytne preddavok. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní od jej doručenia VO. 

13.  Podmienky účasti : 
       VO v súlade s ustanovením § 99 ods.1 písm. b) ZVO vyžaduje na preukázanie splnenia 
       podmienok účasti týkajúce sa :  

a) osobného postavenia  predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa § 26 ZVO  
( originál alebo úradne overená kópia ) alebo potvrdením UVO o zapísaní uchádzača 

       do zoznamu podnikateľov 
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      b)  uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné  
      a ekonomické postavenie  podľa § 27 ZVO. Preukáže ich predložením týchto dokladov ( nie 
      staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v originálnom  
      vyhotovení alebo ako úradne overenej fotokópie ) : 

 vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje  
finančné záväzky a musí obsahovať potvrdenie o tom, že :  

      -   uchádzač nebol za predchádzajúce dva roky v nepovolenom debete 
      -   v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár 
      -   jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie 

 čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že v iných bankách nemá záväzky 
      c)  uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú  
      spôsobilosť  na predmet zákazky ako dôkazy, že je technicky a odborne spôsobilý úspešne plniť 
      požadovanú zmluvu v zmysle § 28 ZVO predložením týchto dokladov : 

 zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania  
a odberateľov. VO vyžaduje zoznam dodávok tovaru za rovnaký alebo podobný charakteru 
predmetu zákazky, zrealizovaných za obdobie predchádzajúcich troch rokov ( 2007, 2008, 2009 ) 

       -   pri realizovaní aspoň jednej dodávky za každý rok ( 2007 až 2009 ) v hodnote nad 50 tis. eur    
       -   pri realizácii aspoň jednej dodávky za roky 2007 – 2009 v hodnote nad 60 tis. eur. 
       VO vyžaduje v zozname dodávok uviesť len zmluvy nad finančný objem 20 tis. eur.  

 vyhlásením zhody a doplňujúcim podkladom k nemu resp. certifikátom na ponúknutý predmet  
zákazky, vydaným autorizovanou alebo notifikovanou osobou ES, ktorá má oprávnenie na 
posudzovanie zhody výrobkov.                                                                                                                                                                                                                        

14.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
       Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia ponuková cena za dodanie celého  
       predmetu zákazky spolu uvedená v eur s DPH. 
15.  Uplynutie lehoty viazanosti :  23.12.2010   

 
 
 
Bratislava, dňa 27.10.2010   
 
 
 
 
 
 
          Ing. Tibor Jókúty  

                                           osoba odborne spôsobilá na VO 

 


