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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 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):  ÚKSÚP Bratislava
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 
Maloparcelková sejačka

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  ÚKSÚP v Bratislave 
Stredisko Želiezovce 
ul. kpt. Nálepku 65 
937 01 Želiezovce
NUTS kód: 
SK02

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je nákup a dodávka 1 ks novej maloparcelkovej sejačky, ktorá spĺňa požiadavky podľa opisu
predmetu zákazky. Súčasťou dodávky sejačky vrátane dokladov k nej, je jej doprava, balenie, montáž a uvedenie do
prevádzky, zaškolenie obsluhy. 
Základné parametre: 
1.Typ stroja Samochodná maloparcelková sejačka na presný výsev zŕn (kukurica, slnečnica, repa) 
2.Pracovný záber, m 2,1 
3.Objem zásobníka na insekticíd a granulované hnojivo, liter (max.)12 
4.Štvorriadkový rozmetávač - aplikátor granulovaných hnojív alebo pesticídov k výsevným pätkám 
5.Počet výsevných jednotiek 4 
6.Medziriadková vzdialenosť, cm 25-75 
7.Šírka stopy, cm max. 125-185

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 16130000-5 

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

1 ks
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  108 348,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  3

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  podľa § 26 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z. z.

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:  podľa § 28 ods. 1 písm. f
zákona č. 25/2006 Z. z. 
1.Podrobný opis technických a výkonových parametrov maloparcelkovej sejačky, prospekt (fotografie), 
2.Vyhlásenie zhody s doplňujúcimi dokladmi k nej, certifikáty vydané autorizovanými osobami Európskeho spoločenstva,
ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. 
V zmysle § 32 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní - vyššie uvedené doklady potvrdzujú požadované parametre.
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

4/2014
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  26.08.2014 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.08.2014 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  26.08.2014 13:00
Miesto :  Ako je uvedené v Oddieli I.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Neuplatňuje sa.

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

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

1. Záujemca si môže vyžiadať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti podpísanej osobou oprávnenou konať v
mene záujemcu. Ak je písomná žiadosť o súťažné podklady posielaná faxom, e-mailom verejný obstarávateľ požaduje
jej potvrdenie prostredníctvom pošty v originálnom vyhotovení do 3 pracovných dní. Osobné prevzatie súťažných
podkladov je možné v dobe od 8:00 do 14:00 hod. na základe telefonického dohodnutia času prevzatia.  
2. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí písomnú žiadosť o súťažné
podklady poštou, faxom alebo e-mailom na adresu uvedenú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
alebo osobne na podateľňu v sídle verejného obstarávateľa.  
3. Vysvetľovanie súťažných podkladov je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.. . 
4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
5. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny
dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne
úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za
skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané
všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne osvedčené.  
6.Doklady musia byť predložené v originály alebo ich úradne osvedčené kópie.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
04.07.2014
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