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Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Formulár: Príloha č. 2 Podľa nariadenia komisie (ES) č. 1564/2005

Druh postupu: Verejná súťaž.

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

IČO: 00156426

Botanická 17, 842 13 Bratislava-Karlova Ves

Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Juhásová

Telefón: +421 260257129

Fax: +421 260257140

E-mail: juhasova@svssr.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://www.svps.sk

Ďalšie informácie možno získať na:vyššie uvedenom kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný
dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:vyššie
uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:vyššie uvedené
kontaktné miesto (miesta).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET
ALEBO PREDMETY ČINNOSTI

Druh verejného obstarávateľa:Ministerstvo alebo iný štátny orgán
vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

Hlavný predmet alebo predmety činnosti:

Všeobecná štátna správa

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
Nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 



II.1) OPIS

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké
položenie.

II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov
alebo poskytovania služieb

b) Tovary.

Kúpa.

Hlavné miesto dodania tovarov: Letiská a miesta určené verejným
obstarávateľom.

NUTS kód:

SK0.

II.1.3) Oznámenie zahŕňa

Vypracovanie rámcovej dohody.

II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.

Trvanie rámcovej dohody (obdobie): v rokoch.

Hodnota: 02

Predpokladaná hodnota bez DPH: 

Hodnota: 740 000,0000 EUR

II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké
položenie v rokoch 2011 - 2012 (jarné a jesenné vakcinačné
kampane).

II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 33651690-1. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 60400000-2. 

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní
(GPA)

Áno.

II.1.8) Rozdelenie na časti

Nie.

II.1.9) Varianty sa prijímajú

Nie.

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah

II.2.2) Opcie



II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy).

Hodnota: 24

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ
INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky 
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 30000,00 €. Bližšie podmienky v
súťažných podkladoch.

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo
odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia 
Premet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a
z prostriedkov ES.

III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou
sa uzatvorí zmluva 

III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy 
Nie.

III.2) PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1) 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
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o vrejnom obstarávaní a preukáže ich
podľa § 26 ods. 2 alebo § 128 ods. 1, resp. § 26 ods. 3 alebo 4
zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke predložiť
informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické
postavenie a preukáže ich : - podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej
banky o scjopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, ktoré
musí obsahovať potvrdenie o tom, že : uchádzač nebol za
predchádzajúce dva roky (2008 a 2009) v nepovolenom debete v
prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár jeho bežný
účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie - prísľubom banky alebo
pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru (zmluva o budúcej
zmluve alebo úverová zmluva), pričom úver musí byť vyšší ako
300000,00 €. Uvedené doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace ku
dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a uchádzač ich predloží v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie originálov. -
čestným vyhlásením uchádzača, že v iných bankách nemá záväzky.



III.2.3) Technická spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí v ponuke predložiť
doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky : - podľa § 28 ods. 1 písm.
a) bod 1 alebo 2 zákona o vrejnom obstarávaní - zoznamom dodávok
tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a
odberateľov (vyžaduje sa zozanm dodávok tovaru za rovnaký alebo
podobný charakteru predmetu zákazky, zrealizovaných za obdobie
posledných troch rokov, t.j. za roky 2007, 2008 a 2009) - pri
realizovaní aspoň jednej dodávky za každý rok v hodnote nad
300000,00 € a zároveň - pri realizácii aspoň jednej dodávky za
uvedené roky v hodnote nad 400000,00 € (v zozname dodávok
uchádzač uvedie len zmluvy nad finančný objem 20000,00 €) - podľa
§ 28 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - povolením uchádzača
na výkon veľkodidtribúcie veterinárnych liekov v SR - povolením
uchádzača, resp. jeho subdodávateľa na vykonávanie leteckých prác
- aplikácie zo vzduchu - zmluvou o budúcej zmluve (v prípade
zabezpečenia leteckého položenia vakcíny prostredníctvom
subdodávateľa) Uvedené doklady musí uchádzač predložiť v
originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii originálu.

III.2.4) Vyhradené zákazky 
Nie.

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE
SLUŽIEB

ODDIEL IV: POSTUP 

IV.1) DRUH POSTUPU

IV.1.1) Druh postupu 
Verejná súťaž.

IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na
predloženie ponuky, alebo na rokovania alebo na účasť na
dialógu

IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto
zákazky 
Áno.



Predbežné oznámenie.

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2010/S 158-244194 z 17.08.2010

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 29. 12. 2010. Čas: 10.00 h. 

Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.

IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum: 26. 1. 2011. Čas: 10.00 h. 

IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti

čeština

slovenčina

IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Obdobie: Do dátumu.

Dátum: 28. 2. 2011

IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami

Dátum: 27. 1. 2011. Čas: 10.00 h. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno.

Štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená osoba.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ 
Nie.

VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO
Z FONDOV SPOLOČENSTVA 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Rozhodnutie
Rady 90/424/EHS z 26.6.1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku.

VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE 

VI.4) REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach

Úrad pre verejné obstarávanie

IČO: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219



Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu

VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok

VI.4.3) Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch

Úrad pre verejné obstarávanie

IČO: 31 797 903

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Slovenská republika

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia 
7. 12. 2010


