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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. 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  
Rastová komora pre nakličovanie semien  
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov 
alebo poskytovania služieb  
Tovary  
Hlavné miesto dodania tovarov: ÚKSÚP Bratislava, Matúškova 21, 833 16 Bratislava  
NUTS kód:  
SK01 
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)  
Rastová komora (nová) pre nakličovanie semien. Plne programovateľná a 
mikroprocesorom riadená komora s digitálnym ukazovateľom teploty a vlhkosti. 
Vonkajšie rozmery 900/1980/1250. Minimálny rozsah pracovnej teploty /v °C/ s 
teplotnou fluktuáciou max. 0,3 °C - -5 až +60. Vnútorné police 10 ks s nastaviteľnou 
výškou a rozmermi min. /v mm/ - 900/600. Bližšie technické parametre budú 
uvedené v súťažných podkladoch.  
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 39180000-7 
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky  



II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah  
1 ks  
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
Hodnota 20 000,0000 EUR  
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
Obdobie v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)  
Zadajte hodnotu: 3  
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, 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, 
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani 
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou podľa bodov 1., 2., 2a., 2b., a 3. § 26 ods.1 písm. h). 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: 2 Ekonomická spôsobilosť 2.1 Verejný obstarávateľ má nasledovné 
podmienky na uchádzača týkajúce sa jeho ekonomického postavenia: 
Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru 
uskutočnených za posledné tri roky t. j. od roku 2009 do roku 2011. V tabuľke podľa 
Prílohy č. 4 súťažných podkladov rozpíše jednotlivé položky zoznamu podľa 
konkrétnych odberateľov tovaru, s uvedením cien, názvu tovaru, identifikáciou 
kupujúcich, s fakturovanou cenou nad 30 000.- € 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.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov  
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom  
Dátum: 05.04.2013 
Úhrada za súťažné podklady  
Uvedte Nie  
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk  
Dátum a čas: 22.04.2013 12:00 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk  
Dátum a čas: 23.04.2013 13:00 
Miesto : - Otváranie častí ponúk označených ako "Ostatné" sa uskutoční dňa 
23.04.2013 o 13.00 hod. stredoeurópskeho času bez prítomnosti zástupcov 
uchádzačov v zmysle § 41 ZOVO. - Otváranie častí ponúk s označením "Kritíriá" 
bude oznámené v zmysle § 41 ods. 1 až 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
- Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 5 najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania 
časti ponúk, označených ako "Kritériá" pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu 
z otvárania tejto časti ponúk. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : - Verejný obstarávateľ umožní 
účasť na otváraní časti ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí 
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
Na otvárania časti ponúk s označením "Kritériá" môže byť prítomný štatutárny 
zástupca, ktorý sa preukáže občianskym preukazom a platným výpisom z 
obchodného alebo živnostenského registra nie starším ako 3 mesiace ku dňu 
otvárania ponúk alebo ich overenou kópiou alebo osoba poverená štatutárnym 
zástupcom, ktorá sa preukáže platným poverením, občianskym preukazom a 
platným výpisom z obchodného alebo živnostenského registra nie starším ako 3 
mesiace ku dňu otvárania ponúk alebo ich overenou kópiou. 
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ  
Nie  
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy  
21.03.2013 

Redakčné opravy 

5246-IOX publikovaná vo vestníku číslo 67/2013  

 
V oznámení 04341 - WYT verejného obstarávateľa/obstarávateľa Ústredný kontrolný 
a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava-
Nové Mesto zverejnenom vo VVO č. 058/2013 zo dňa 22.03.2013 boli nesprávne 
zverejnené údaje 
 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
Namiesto: Uvedeného textu v tomto odstavci. 
Viď: III.1.2. je vypustený a neuplatňuje sa. 
 
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk  
Namiesto: 22.04.2013 12:00 
Viď: 25.04.2013 12:00 



 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk 
Namiesto: 23.04.2013 13:00 
Viď: 25.04.2013 13:00 
 

4767-IOX publikovaná vo vestníku číslo 62/2013  

 
V oznámení 04341 - WYT verejného obstarávateľa/obstarávateľa Ústredný kontrolný 
a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava-
Nové Mesto zverejnenom vo VVO č. 058/2013 zo dňa 22.03.2013 boli nesprávne 
zverejnené údaje 
 
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  
Namiesto: 20000,0000 € 
Viď: 19999,9000 € 
 
III.1.1. Osobné postavenie 
Namiesto: 1.1.1 § 26 ZOVO ods. 1 a) až h 
Viď: 1.1.1 § 26 ZOVO ods. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu 
 
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk  
Namiesto: Miesto:- zrušiť text komplet 
Viď: Miesto: - Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 23.04.2013 o 13.00 hod. 
stredoeurópskeho času bez prítomnosti zástupcov uchádzačov v zmysle § 43 ods. 3 
ZOVO 
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