VÝZVA
VEREJNÁ SÚŤAŽ - 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
„ Dodanie osobných motorových vozidiel “
1. Verejný obstarávateľ :
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17
842 13 Bratislava
IČO : 156 426
( ďalej len „ verejný obstarávateľ “ )
Zastúpený : Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ
Kontaktná osoba :
Mgr. Zuzana Juhásová – odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17
842 13 Bratislava
tel. : 02/ 60257112, 0905 905 869
fax : 02/ 60257140
e-mail : juhasova@svps.sk
2. Názov a druh zákazky :
„ Dodanie osobných motorových vozidiel „
verejná súťaž - podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Kódy CPV :
34100000 - 8 - motorové vozidlá
34110000 - 1 - osobné automobily
3. Miesto dodania tovaru :
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava
Blok B., I. poschodie.
NUTS kód : SK 0
4. Stručný opis zákazky :
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie dvoch nových osobných motorových vozidiel
strednej triedy.
Podrobný opis predmetu zákazky a obsah ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.
5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 39 999,- € ( bez DPH )
6. Rozdelenie predmetu zákazky :
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7. Variantné riešenie : Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenie.
8. Predpokladaný termín dodania tovaru : júl – august 2013.
9. Poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady si záujemca môže osobne, písomne alebo e-mailom vyžiadať na adrese »
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Mgr. Zuzana Juhásová, blok B, 1. poschodie, č. dverí : 112

Tel. : 02 / 60257112, 0905 905 869
Fax : 02 / 60257140
e-mail : juhasova@svps.sk
Súťažné podklady sa budú vydávať :
V pracovných dňoch od 13.05.2013 (od 7,00 hod. do 14,00 hod.) do 27.05.2013 do 14,00 hod.
Spôsob prevzatia : osobné prevzatie, zaslanie poštou alebo prostredníctvom e-mailu - na základe
zaslanej žiadosti. Pri poskytnutí súťažných podkladov prostredníctvom e-mailu verejný obstarávateľ
požaduje zaslať potvrdenie o ich prijatí.
11. Úhrada za súťažné podklady : Nevyžaduje sa.
12. Lehota na predkladanie ponúk : 12.06.2013 do 14.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17
842 13 Bratislava
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku kontaktnej osobe verejného obstarávateľa.
Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku.
13. Otváranie ponúk : 14.06.2013 o 10.00 hod.
Miesto otvárania ponúk : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17
842 13 Bratislava
blok B, 1. poschodie, zasadačka
14. Podmienky účasti a doklady na preukázanie osobného postavenia, finančného a ekonomického
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti :
14.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006/ Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní „ ) predložením dokladu podľa § 26
ods. 2 písm. e), resp. ods. 4, 5 a to v súlade s § 19 ods. 3 citovaného zákona.
Uchádzač predloží » doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky, ktorým preukáže, že je
oprávnený dodávať tovar podľa predmetu zákazky. Doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia
výpisu zo živnostenského resp. obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania
ponúk
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže
požadovaný doklad nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného
potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky niektorý z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť čestným
vyhlásením v prípade, ak sa v krajine jeho sídla požadovaný doklad, ani rovnocenný doklad nevydáva.
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač so sídlom v inom členskom
štáte, ako v Slovenskej republike, pokiaľ právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, môže čestné vyhlásenie nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom,
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine svojho
sídla.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Verejný obstarávateľ určil podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní.
14.2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia predložením minimálne jedného dokladu podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d)
zákona o verejnom obstarávaní, a to :
a) vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky
zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
b) potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdením
o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný zákon,
c) súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi z nich alebo
d) prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet
zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku
alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Podmienkou si verejný obstarávateľ overuje ekonomickú a
finančnú situáciu uchádzača v súlade s ustanovením § 27 ods. 1. zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienka je primeraná a vychádza z potreby uzatvoriť zmluvný vzťah s finančne a ekonomicky stabilným
partnerom.
14.3. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladu podľa § 28 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží » zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky za predchádzajúce tri roky ( roky 2012, 2011 a 2010 ). Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname uviesť minimálne nasledovné informácie:
- názov / obchodné meno odberateľa
- sídlo / miesto podnikania odberateľa
- názov dodávky tovaru
- cena dodávky tovaru
- lehota dodania tovaru.
Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať dôkaz o plnení predmetnej dodávky, a to potvrdenia o ich
uspokojivom dodaní. V prípade, ak
a)
odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí
tento verejný obstarávateľ,
b)
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ.
Ak to nie je možné, uchádzač alebo záujemca predloží vyhlásenie o ich plnení, podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača. Doklady musia byť originály nie staršie
ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti : Získať prehľad o skúsenostiach uchádzača so zabezpečením
zákaziek rovnakého, alebo obdobného charakteru ako je požadovaný predmet zákazky, s možnosťou
preverenia jeho spoľahlivosti a kvality.
3.2 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložením nasledujúcich dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. l.:

» technický opis predmetu zákazky s údajmi deklarujúcimi požadované technické parametre a vybavenie
osobných motorových vozidiel podľa bodu 2. časti súťažných podkladov B. Opis predmetu zákazky.
Opis musí byť originál, potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
» doklad o autorizovanom predaji a servise vozidiel, resp. iný doklad o oprávnení uchádzača predávať
požadované osobné motorové vozidlá v SR.
Doklad musí byť originál alebo úradne overená kópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
» fotografia alebo prospekt ponúkaného tovaru. Fotografia, resp. prospekt musia byť originály podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti : Predloženými dokladmi uchádzač potvrdí, či ponúkaný tovar
zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky, typovému schváleniu a je spôsobilý
na premávku na pozemných komunikáciách v súlade s platnými právnymi predpismi.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí splnia všetky podmienky účasti na základe
na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Za účelom jej výberu boli verejným obstarávateľom stanovené nasledujúce kritéria na vyhodnotenie ponúk :
Kritérium č. 1 : cena v € bez DPH ( za celý predmet zákazky – dve osobné motorové vozidlá )
Kritérium č. 2 : maximálna lehota dodania predmetu zákazky ( vyjadrená v kalendárnych dňoch ).
16. Použije sa elektronická aukcia : Nie.
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 31.08.2013.
18. Ďalšie informácie :
- typ zmluvy : Kúpna zmluva.
V Bratislave, dňa 06.05.2013

Mgr. Zuzana Juhásová
odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

