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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
IČO:  00156582
Matúškova 21, 833 16 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Tibor Kubička
Telefón: +421 259880287 / 254775369
Fax: +421 259880800
Email: uksup@uksup.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.uksup.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

MS - Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
„Rekonštrukcia rozvodu plynu a ústredného kúrenia pre Stredisko ÚKSÚP Beluša“

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Ústredný kontrolný a skúšobný ústavu
poľnohospodársky stredisko Beluša, Továrenská 421, 018 61 Beluša
NUTS kód: 
SK022

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Dielo pozostáva z odstavenia plynovej kotolne od plynu, odstavenia rozvodu ústredného kúrenia po areáli strediska,
odstránenia vykurovacích telies a ich rozvodov z miestností k nim. Demontáž elektrických zásobníkov na teplú užitkovú
vodu. Prívod plynu do novej kotolne, ktorá bude v jestvujúcej garáži a nebude zrušená jej pôvodná funkcia. Z kotolne
bude zrealizovaný rozvod ku novým vykurovacím telesám. Namiesto pôvodných zásobníkov na teplú úžitkovú vodu budú
osadené a nainštalované nové. V jednej kancelárii bude osadený zásobníkový ohrievač na teplú užitkovú vodu. 
V rámci realizácie diela budú vykonané potrebné tlakové skúšky a revízie. Na záver bude uskutočnená 72 hodinová
vykurovacia skúška. 

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45331000-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota:  32 483,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  12

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
1.1 Osobné postavenie 
1.1.1 Splnenie podmienky účasti uchádzačov v súlade s § 26 ZOVO ods. 1: a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani
člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
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zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
v súlade s § 26 ZOVO ods. 1 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nepožaduje sa.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.2.1Uchádzač predloží
platný doklad (overená rotokópia) - oprávnenie montáže plynovodov podľa Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb. 
1.2.2Uchádzač predloži platné overené fotokópie dokladu o úradnej skúške osôb podľa STN EN 751-1.2.3, ktoré budú
vykonávať zváranie plynového potrubia a ich pracovný vzťah k uchádzačovi. 
1.2.3Uchádzač predloži platné overené fotokópie dokladu o úradnej skúške osôb podľa STN EN 287-1, pre osoby, ktoré
budú vykonávať zváranie oceľového potrubia a doklad o ich pracovnom vzťahu k uchádzačovi. 
1.2.4Uchádzač predloží zoznam dodávok stavebných a montážnych prác na plynových rozvodoch a ústrednom kúrení
alebo podobného charakteru uskutočnených za posledné tri roky t. j. od roku 2010 do roku 2012 vrátane. V tabuľke
podľa Prílohy č. 4 týchto súťažných podkladov rozpíše jednotlivé položky zoznamu podľa konkrétnych odberateľov
stavebno-montážnych prác, s uvedením cien, názvu diela, identifikáciou odberateľov s fakturovanou cenou nad 40 000.-
€ bez DPH v každom kalendárnom roku. Uchádzač uvedie minimálne tri takéto zákazky za každý kalendárny rok. 
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OE/ 284 /2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum:  10.05.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  29.05.2013 12:00
Miesto :  ÚKSÚP Bratislava, Matúškova 21, 83316 Bratislava, pavilón A, zasadačka na 2. poschodí. Otváranie ponúk bude
bez prítomnosti zástupcov uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 ZOVO. 

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 

26.04.2013
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