ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z .
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ a
žiadateľ o získanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho námorného a
rybárskeho fondu na realizáciu svojho projektu v rámci Operačného programu Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020 si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.
Názov predmetu zákazky :
„ Obstaranie samolepiek na označenie majetku a dodanie propagačných predmetov
vrátane ich potlače “.
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Opis predmetu zákazky :
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) je žiadateľom o získanie
nenávratného finančného príspevku z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na
realizáciu svojho projektu v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.
Samolepky a propagačné predmety budú slúžiť na identifikáciu aktivity č. 1 projektu –
„Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry“.
V rámci uvedenej aktivity č. 1 ŠVPS SR realizuje verejnú súťaž na predmet zákazky „Technické
zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry“. S úspešným uchádzačom
bude uzatvorená kúpna zmluva na dodanie výpočtovej, telekomunikačnej , kancelárskej
techniky a príslušenstva.
Vybraný obstaraný majetok je potrebné identifikovať – označiť logom Európskej únie a logom
Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 formou samolepiek.
Zároveň je potrebné dodanie stálej tabule s názvom a hlavným cieľom projektu, logom
Európskej únie a logom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

V súvislosti s informovaním o projekte ŠVPS SR ďalej požaduje aj dodanie propagačných
predmetov s potlačou – logom Európskej únie a logom Operačného programu Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020.
ŠVPS SR je povinná dodržať pri identifikácii aktivity č. 1 projektu štandardy a jednotné postupy
podľa Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Rybné hospodárstvo
2014 – 2020 v platnom znení. Z tohto dôvodu musí aj úspešný uchádzač na dodanie predmetu
zákazky „ Obstaranie samolepiek na označenie majetku a dodanie propagačných predmetov
vrátane ich potlače “ súhlasiť so všetkými zadanými pokynmi pre ich výrobu. Logá a texty budú
dodané zo strany ŠVPS SR.
Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky naraz jednou dodávkou.
Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky nový, nesmie byť používaný alebo
opotrebovaný.
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom finančných prostriedkov Európskeho
námorného a rybárskeho fondu.
Operačný program : Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.
Prioritná os : 3. Podpora vykonávania SRP.
Investičná priorita : 3.2.1 Kontrola a presadzovanie.
Aktivita : 1 Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry.
Kód vyzvania : OPRH-NP-A1-2016-01
Platia pre ňu osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov Európskej únie,
ktoré budú aj súčasťou kúpnej zmluvy.
Požadované množstvá a špecifikácia predmetu zákazky : uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy,
ktorá obsahuje »
1. Hárok „ Majetok – samolepky „ - obsahuje druh majetku, ktorý je potrebný označiť
logom Európskej únie a logom Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 –
2020 a počty kusov samolepiek.
2. Hárok „ Propagačné predmety „ – obsahuje druhy a počty kusov propagačných
predmetov, ktoré ŠVPS SR požaduje dodať aj s logom Európskej únie a logom
Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

Predpokladaná hodnota zákazky : do 34 000,00 EUR bez DPH.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky : maximálna doba dodania predmetu
zákazky je 31 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, t. j. po výkone
administratívnej finančnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom
operačného programu. V prípade pozitívneho výsledku predmetnej kontroly sa ŠVPS SR stáva
prijímateľom Nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13
Bratislava.
Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky : kúpna zmluva - návrh pripraví ŠVPS SR.
Obsah ponuky : V ponuke je potrebné predložiť nasledovné doklady a dokumenty »
1) Uchádzač predloží cenovú ponuku za celý predmet zákazky v zložení »
- cenová ponuka na položky uvedené v hárku „ Majetok – samolepky „ - s návrhom
rozmeru samolepky a s uvedením jednotkových cien, celkovej ceny v € bez DPH
a celkovej ceny v € s DPH.
- cenová ponuka na položky uvedené v hárku „ Propagačné predmety „ - s uvedením
špecifikácie predmetov, návrhu rozmeru a techniky potlače a s uvedením
jednotkových cien, celkovej ceny v € bez DPH a celkovej ceny v € s DPH.
- cenová ponuka za celý predmet zákazky predložená na samostatnom liste –
s uvedením celkovej ceny v € bez DPH a celkovej ceny v € s DPH. Doklad musí byť
originál, potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
2) Obrazové ukážky každého ponúkaného tovaru v zložení »
- obrazová ukážka samolepiek s logom Európskej únie a logom Operačného programu
Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 - na označenie predmetov uvedených v hárku
„ Majetok – samolepky „
- obrazová ukážka ponúkaných propagačných predmetov podľa požiadaviek uvedených
v hárku „ Propagačné predmety „
3) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Doklad musí byť originál alebo jeho úradne overená kópia, nie starší ako 3 mesiace ku
dňu predkladania ponúk.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže
preukázať splnenie tejto podmienky účasti, ktorá sa týka osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 2 písm. e) vyššie uvedeného zákona o verejnom
obstarávaní predložením platného potvrdenia úradu o jeho zapísaní do zoznamu
hospodárskych subjektov.
Požadujeme predloženie ponuky písomne v listinnej forme v uzatvorenej obálke, v súlade
s požiadavkami uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku na celý predmet zákazky. Obálku je potrebné označiť heslom „NEOTVÁRAŤ –
PROPAGÁCIA - SÚŤAŽ“.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky :
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa : Štátna veterinárna
a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava a v rámci lehoty
na predkladanie ponuky, ktorá uplynie dňa : 21.09.2017 o 14.00 hod.
Vyhodnocovanie ponúk :
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria na
vyhodnotenie ponúk » cena za celý predmet zákazky vyjadrená v € bez DPH.
Pravidlá na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Za úspešnú bude označená ponuka
s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
Predložená celková cena za celý predmet zákazky je konečná a nemenná a bude obsahovať
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom nevzniká žiadny nárok
na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces obstarávania bez zadania
zákazky.

Zodpovedná a kontaktná osoba pre túto výzvu na predkladanie ponúk :
Mgr. Zuzana Juhásová
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická č.17, 842 13 Bratislava
Telefón : 02/ 60257112, 0905905869
E-mail : juhasova@svps.sk

Prílohy :
-

č. 1 , č. 1.1 – zoznam – samolepky na majetok + propagačné predmety
č. 2 – vzory – požadované logá na samolepky a propagačné predmety, vzor stálej
tabule.

V Bratislave, dňa 08.09.2017

