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Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa §7
Názov:
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany
Sídlo:
Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany
IČO:
36 182 877
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Huszty
Telefón:
056/63822616, 0905-973043
Fax:
056/6382294
E-mail:
rdvelkekapusany@stonline.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky: Technológia dojenia, chladenia a článkového obežného
zhrňovača
2.2 Kód tovaru podľa spoločnho slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet-hlavný slovník: 16620000-7 Stroje na dojenie
Doplňujúci predmet-hlavný slovník :
16810000-6
časti
poľnohospodárskych
mechanizmov, 16000000-5 Poľnohospodárske stroje
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky
3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
3.1 3.1 Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie všetkých položiek predmetu
zákazky, na celý predmet zákazky.
4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, z
opatrenia 1.1 Modernizácia fariem. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Doba
splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry a to bankovým prevodom na účet
dodávateľa, ktorý bude uvedený v zmluve. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať
úspešnú ponuku ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota
uvedená pre daný predmet zákazky.
5. DRUH ZÁKAZKY
5.1 Zákazka na dodanie tovaru.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu požadovaného predmetu
zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny, B.4 Obchodné
podmienky realizácie predmetu zákazky.
6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Roľnícke družstvo Veľké Kapušany,
Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany.
6.2 Predpokladaná lehota ukončenia dodávky: do 31.12.2014.
7. PREDLOŽENIE PONUKY
7.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý predkladá ponuku a je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
7.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na adresu
uvedenú v bode 21.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
7.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu
21.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

7.4

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu uvedenú v bode 21.1, verejný
obstarávateľ vydá uchádzačovi potrvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu
a času prevzatia ponuky.

8. VARIANTNÉ RIEŠENIE
8.1 Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia.
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako keby nebolo predložené.
9. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
9.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.10.2013.
9.2 V prípade, ak by boli uplatnené revízne postupy alebo by sa vyskytli skutočnosti
nespôsobené verejným obstarávateľom, ktoré by si vyžiadali predĺženie lehoty viazanosti
ponúk, verejný obstarávateľ túto lehotu primerane predĺži a jej predĺženie oznámi
uchádzačom.
10. NÁKLADY NA PONUKU
10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
10.2 Ponuky doručené na adresu v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu 21.2 tvoria súčasť dokumentácie z použitého postupu vejeného obstarávania.
11. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
11.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup verejného obstarávania ak bude splnená
niektorá z podmienok uvedená v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
12. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI
12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať písomnou formou.
12.2 Štandardne sa komunikuje písomnou formou, doručenou listinnou poštou, alebo
elektronicky e- meilom alebo ich kombináciou. Písomné informácie môžu byť doručené
aj osobne.
12.3 Ústne informácie pri osobnom styku a informácie cez telefón sa nepodávajú.
13. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
13.1 V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 požiadať o ich vysvetlenie priamo
u zodpovednej osoby na adrese:
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany, Ing. Andrej
Huszty,
tel.:
056/63822616,
0905-973043,
fax:
056/6382294,
e-mail:
rdvelkekapusany@stonline.sk.
13.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme podľa bodu 13.1
najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, pričom táto požiadavka
musí byť najneskôr v tejto lehote doručená priamo zodpovednej osobe alebo podateľne
verejného obstarávateľa.
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podkladov podľa bodu 13.1, predloženú zo
strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ preukazateľne bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, nejneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti.

14. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
14.1 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania
technológie. Účelom obhliadky bude podrobné oboznámenie sa s miestom dodania
technológie a, predovšetkým so stavebnotechnickým stavom technológie tak, aby ponuka
uchádzačov bola úplná, presná a správna. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu
uchádzača. Obhliadka miesta dodania technológie sa uskutoční dňa 16.08.2013 o 9:00
hod. na adrese: Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany.

Časť III.
Príprava ponuky
15. JAZYK PONUKY
15.1 Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom
jazyku. Akceptuje sa tiež český jazyk.
15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených
v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je
rozhodujúci preklad v štátnom jazyku.
16. OBSAH PONUKY
16.1 V obálke s ponukou musia byť vložené dve samostatné obálky, pričom jedna bude
označená ako "OSTATNÉ", v ktorej budú uzavreté všetky doklady preukazujúce splnenie
podmienky účasti a druhá uzavretá obálka s názvom "KRITÉRIÁ" v ktorej bude návrh na
plnenie kritérií - ponuková cena.
16.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Obálka označená ako „OSTATNÉ“ musí obsahovať:
16.2.1 doklady a dokumenty potrebné na preukázanie podmienok účasti
uchádzačov požadované vo Výzve na predkladanie ponúk v bode III.1.1, III.1.2,
III.1.3.,
16.2.2 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstrávaní podľa vzoru uvedeného v časti B.3 písm A) týchto súťažných
podkladov, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.3 čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami podľa
vzoru uvedeného v časti B.3 písm B) týchto súťažných podkladov, podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača, (návrh zmluvy časť B4 týchto súťažných
podkladov),
16.2.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v ponuke podľa vzoru uvedeného v časti B.3 písm C) týchto
súťažných podkladov, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.5 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia
odmeny, mzdy, podľa vzoru uvedeného v časti B.3 písm D) týchto súťažných
podkladov, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.6 doklad o preukázateľnom zložení zábezpeky ponuky v požadovanej výške na
účet obstarávateľa, alebo ponuka musí obsahovať potvrdenie banky o poskytnutí
bankovej záruky za uchádzača v požadovanej výške.
Obáloka označená ako „KRITÉRIÁ“ musí obsahovať:
16.2.7 krycí list – osobitne predložený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
spracovaný podľa vzoru uvedeného v časti B.2 písm A) týchto súťažných
podkladov, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača,

16.2.8 kalkulácia ceny podľa vzoru uvedeného v časti B.2 písm. B) týchto súťažných
podkladov, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača,
16.2.9 návrh kúpnej zmluvy v jednom výtlačku s predpísanými prílohami,
16.2.10 cenová ponuka s technickou špecifikáciou
16.2.11 CD/DVD s naskenovanou kópiou ponuky v digitálnej forme v čitateľnom formáte
(napr. PDF, JPEG) pre účely zasielania cenových ponúk do CRDVO. Dokumenty,
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v
elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty
podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku
pečiatky.
16.3 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom a obstarávateľom. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať
doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti na adresu obstarávateľa v
požadovanom rozsahu, forme a platnosti zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote 10
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy obstarávateľa o ich doručenie.

17. ZÁBEZPEKA
17.1 Zábezpeka sa vyžaduje.
17.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 2.000,- Eur, slovom dvetisíc Eur.
17.3 Podmienky zloženia zábezpeky. Zloženie zábezpeky si záujemca vyberie podľa spôsobu
jej zloženia uvedeného v tomto bode.
Zábezpeka formou
obstarávateľa

zloženia

finančných

prostriedkov

na

účet

verejného

17.3.1 Uchádzač zloží finančné prostriedky vo výške 2.000,- Eur slúžiace na
zabezpečenie viazanosti jeho ponuky v dobe od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk podľa bodu 21.2 do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9, na
účet verejného obstarávateľa vedený v UniCredit Bank, číslo účtu
6612049005/1111, variabilný symbol bude IČO uchádzača.
17.3.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
uvedenom v bode 17.3.1 najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
podľa bodu 21.2.
17.3.3 Doklad o zložení zábezpeky na určený účet potvrdený bankou, ktorá transakciu
uskutočnila musí byť súčasťou ponuky.
17.3.4 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte uvedenom v bode 19.3.1 v lehote
podľa bodu 21.2 bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
Zábezpeka formou poskytnutia bankovej záruky
17.3.5 Ak uchádzač skladá zábezpeku formou bankovej záruky, riadi sa ustanoveniami §
313 – 322 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení. Táto záruka
môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou
zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. V prípade
zahraničnej banky je potrebné doložiť aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj
úradne overený preklad v slovenskom jazyku.
17.3.6 Uchádzač predloží písomné vyhlásenie banky v záručnej listine, že za uchádzača
uhradí zábezpeku vo výšky 2.000,- Eur veriteľovi: Roľnícke družstvo Veľké
Kapušany, Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36 182 877, účet vedený v
UniCredit Bank, číslo účtu 6612049005/1111, variabilný symbol bude IČO
uchádzača v prípade, že uchádzač odstúpi od svojej ponuky predloženej v rámci
verejnej súťaže v dobe od 07.08.2013 do 31.10.2013.

17.3.7 V záručnej listine musí byť doložka, že sa banka na základe písomnej žiadosti
veriteľa predĺži lehotu platnosti o ním stanovenú dobu v prípade, ak niektorý
z uchádzačov podá v zmysle § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku pred
uzatvorením zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie. Banka sa zaväzuje uplatniť
vzniknutú pohľadávku do 7 dní od doručenia výzvy verejného obstarávateľa na jej
zaplatenie na vyššie uvedený účet.
17.3.8 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostreidkov, ktoré
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou
ponuky.
17.3.9 Ak záručná listina podľa bodov 17.3.6 a 17.3.7 nebude súčasťou ponuky, bude
uchádzač, ktorý skladá zábezpeku formou bankovej záruky, z verejnej súťaže
vylúčený.
17.4 Podmienky vrátenia zábezpeky
17.4.1 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak
uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, ak v prípadoch
podľa § 32 ods. 8 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s
údajmi, uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa §
45 ods. 9.
17.4.2 Zábezpeka zložená formou finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa podľa bodu 17.3.1 bude uvoľnená na účet uchádzača, z ktorého bola
poskytnutá najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, pokiaľ
neprepadne v prospech verejného obstarávateľa v zmysle bodu 17.3.1. Verejený
obstarávateľ vráti uchádzačom zábezpeku aj s úrokmi, ak mu ich banka alebo
pobočka zahraničnej banky poskytne, aj zábezpeka neprepadne v prospech
verejného obstarávateľa.
17.4.3 Zábezpeka zložená formou bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú
bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje
nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. Záručná listina sa po skončení
jej platnosti nevracia, ale zostáva archivovaná u verejného obstarávateľa ako
súčasť dokladov o verejnom obstarávaní.
17.4.4 Pri vrátení zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk bude verejný
obstarávateľ postupovať podľa § 36 ods. 5 písm. a) a b) zákona o verejnom
obstarávaní a pri zrušení použitého postupu zadávania zákazky podľa § 36 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní.

18. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
18.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eur.
18.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
18.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
19. VYHOTOVENIE PONUKY
19.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.

19.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
19.3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
19.4 Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty
viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie vyhláseného postupu zákazky.

Časť IV.
Predkladanie ponúk
20. OZNAČENIE OBALOV PONÚK
20.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
20.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
Názov a sídlo obstarávateľa,
Názov a sídlo uchádzača,
označenie „verejné obstarávanie - neotvárať“,
označenie heslom verejného obstarávania: „Technológia dojenia, chladenia a
článkového obežného zhrňovača“
21. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
21.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
ZAS s.r.o.
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
3. poschodie
21.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie
ponúk uplynie dňa 26.08.2013 o 8:00 hod.
21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 21.2 sa
vráti uchádzačovi neotvorená.
21.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
22. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.
22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu
pre doručenie ponuky podľa bodu 21.1 a doručením novej ponuky v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a na adresu pre doručenie ponuky podľa bodu 21.1.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
23. OTVÁRANIE PONÚK
23.1 Termín a miesto otvárania ponúk sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. Otváranie
ponúk sa uskutoční dňa 26.08.2013 o 9:45 hod. Miesto otvárania ponúk je na adrese:
ZAS s.r.o.
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
3. poschodie

23.2 Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky označená ako
"OSTATNÉ".
23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "KRITÉRIA" bude vykonané len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste v čase oznámenom uchádzačom, ktorých
ponuky neboli vylúčené.
23.4 Na otváraní ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ sa môžu zúčastniť zástupcovia
uchádzača. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.
23.5 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
23.6 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov podľa bodov 23.4 a 23.5 sa všetkým
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených obstarávateľom na
hodnotenie ponúk.
24. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
24.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania
ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu
vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo zvereniť uvedené informácie ani uchádzačom,
ani iným žiadnym osobám.
24.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak
použité bez predočšlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore zo
zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/
osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných
skutčností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď).
24.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
25. PRESKÚMANIE PONÚK
25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
- obsahujú náležitosti určené v bode 16,
- zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve na
predkladanie ponúk a týmto súťažným podkladom.
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky
uchádzačov budú vylúčené.
25.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
26. MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eur.

27. HODNOTENIE PONÚK
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na
predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá
ich uplatnenia.

Časť VI.
Uzavretie zmluvy
28. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí
zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk a identifikácia
úspešného uchádzača.
29. UZAVRETIE ZMLUVY
29.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzatvorená najneskôr
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1 týchto súťažných podkladov, ak táto
lehota nebude predĺžená v zmysle bodu 9.2, a po predložení dokladov.
29.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia
lehoty podľa odsekov 2 až 7 § 45 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej
uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo
nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil
druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo
dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil
tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú
na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej
uzavretie písomne vyzvaný.

A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA
A) URČENIE KRITÉRIÍ
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v Eur (v prípade platcu DPH
sa za ňu považuje cena bez DPH, v prípade neplátcu DPH konečná, celková cena predmetu
zákazky).

B) SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk bude zadávateľ pokračovať v postupe zadávania
zákazky elektronickou aukciou podľa podmienok uvedených v Aukčnom poriadku a
usmernení k elektronickej aukcii podľa časti C. týchto súťažných podkladov a vo výzve na
účasť v elektronickej aukcii.
Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti
a požiadavky zadávateľa na predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predložil návrh s najnižšou celkovou cenou
v EUR za celý predmet zákazky podľa výsledku elektronickej aukcie.

Žiadne dodatočné náklady, ktoré sa vyskytnú na strane úspešného uchádzača, verejný
obstarávateľ nebude akceptovať.

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
PREDMET ZÁKAZKY
„Technológia dojenia, chladenia a článkového obežného zhrňovača“

P. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Názov predmetu zákazky
Technológia dojenia a chladenia“:
I. Modernizácia dojacieho zariadenia ZD-010 na ZD-030
Výveva monobloc (DVL211 A MB)
umývací automat (MÝVAL MA 40)
Mliečne čerpadlo (UP3-005)
Filter mlieka (BFM 366 komplet)
Ovládač mliečneho čerpadla (BOV500)
Plavákový spínač zbernej nádoby
Dojací stroj (komplet)
Uzáver duplex (ZD2 030)
Regulačný ventil (RV 3)
Zdroj pulzov
Nerezové potrubie 40 mm
Inštalačný materiál k nerez. potrubiu 40 mm
II. Modernizácia chladiaceho zariadenia PACO 2500 l
Výparník 2500 l
Packomat
Chladiaci agregát
Ventil TMX
Filter 12
III. Modernizácia článkového obežného zhrňovača ZV-6 s
príslušenstvom
Obežný článkový zhrňovač s príslušenstvom; príslušenstvo:
Prevodovka s el. motorom
Napínacie kladky
Dopravník hnoja
Pásovina pod obežný zhrňovač

MJ
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Počet balení
2
2
2
2
2
2
16
25
2
2
60
1
2
2
2
2
2

ks
ks
ks
ks
m

4
8
16
4
1200

Množstvo vyššie uvedených položiek môže byť navyšované najviac do výšky finančného limitu
103.725 EUR bez DPH.
Predmetom dodávky je kompletná realizácia vrátane odvozu a likvidácie odpadu.
Súčasťou dodávky je doprava na miesto dodania, vyloženie v mieste dodania a montáže.
Pre všetky prípadné požiadavky, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu
požiadavky a akceptujú sa ako tieto tak aj ekvivalentné.

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené
s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania a montáže. Žiadne prípadné
dodatočné náklady nebudú akceptované. Táto cena musí byť výsledkom kalkulácie ceny.
Uchádzač musí oceniť každú položku kalkulácie.
3. V cenovej ponuke musia byť všetky požadované technické údaje uvedené v časti B.1 Opis
predmetu zákazky.

4. Cena bude uvedená v krycom liste za požadovaný predmet zákazky podľa nasledovného vzoru:

A/ Krycí list

KRYCÍ LIST

Uchádzač (názov a sídlo): .................................................................................................................
IČO: .........................................................................
Platiteľ DPH:

ÁNO - NIE (správne sa zakrúžkuje)

Návrh na plnenie kritéria „CENA“:

Cena celkom za celý predmet obstarávnia
Predmet zákazky

Cena celkom
bez DPH (Eur)

Sadzba DPH
(%)

Výška DPH
(Eur)

„Technológia dojenia,
chladenia a článkového
obežného zhrňovača“

Dátum:

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

Cena celkom
s DPH (Eur)

Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného vzoru B)

„Technológia dojenia, chladenia a článkového obežného zhrňovača“
P.
č.

Názov predmetu zákazky

Technológia
dojenia,
chladenia
článkového obežného zhrňovača:
1. I. Technológia dojenia
2. II. Technológia chladenia
III. Modernizácia článkového obežného
3.
zhrňovača ZV-6 s príslušenstvom
Spolu Eur

M.J.

množ
stvo

Cena za MJ Cena spolu
bez DPH
bez DPH
Eur
Eur

a
kompl.
kompl.
kompl.

1
1
1

Dátum:

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

Cena spolu
s DPH
Eur

B. 3 VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ
A/ Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstrávaní

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny
zástupca..................................................................................................................., so sídlom
.............................................................................................................................................................,
IČO:
....................................................................................................................................................................
., zapísaný...................
Čestne vyhlasujem(e)
že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

B/ čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny
zástupca..................................................................................................................., so sídlom
.............................................................................................................................................................,
IČO:
....................................................................................................................................................................
., zapísaný...................
týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy
uvedenej v súťažných podkladoch na predmet zákazky „Technológia dojenia, chladenia a článkového
obežného zhrňovača“ časť B4, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného
obstarávania č. 153/2013 zo dňa 07.08.2013 pod značkou 13850 - WYT.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

C/ čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny
zástupca..................................................................................................................., so sídlom
.............................................................................................................................................................,
IČO:
....................................................................................................................................................................
., zapísaný...................
týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky
„Technológia dojenia, chladenia a článkového obežného zhrňovača“, výzva na predkladanie ponúk
vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 153/2013 zo dňa 07.08.2013 pod značkou 13850 –
WYT sú pravdivé a úplné.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

D/ čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy

Uchádzač (názov a sídlo):...........................................................................................................................
IČO:......................................

V...............................................dňa...................

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny
zástupca..................................................................................................................., so sídlom
.............................................................................................................................................................,
IČO:
....................................................................................................................................................................
., zapísaný...................
týmto čestne vyhlasujem(e), že
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia,
- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.

..............................................
Pečiatka a podpis uchádzača

B. 4 NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva č.
(podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka)
I. Zmluvné strany
Kupujúci
Obch. meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v OR:

Predávajúci
Obch. meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bank. spojenie:
Č. účtu
Konajúci:

Bank. spojenie:
Č. účtu
Konajúci:

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany
Čepeľ 37, 079 01 Veľké Kapušany
36182877
SK2020029495
v obchodnom registri Okresného súdu Košice
I odd. Dr., vl. č. 1260/V
UniCredit Bank
6612049005/1111
p. Jozef Iván predseda

II. Predmet a cena plnenia

P.
č.

Názov predmetu zákazky

M.J.

Technológia
dojenia,
chladenia
článkového obežného zhrňovača:
1. I. Technológia dojenia
2. II. Technológia chladenia
III. Modernizácia článkového obežného
3.
zhrňovača ZV-6 s príslušenstvom
Spolu Eur

Platobné podmienky:

množ
stvo

Cena za MJ Cena spolu
bez DPH
bez DPH
Eur
Eur

Cena spolu
s DPH
Eur

a
kompl.
kompl.
kompl.

1
1
1

Na základe vystavenej faktúry, kúpna cena bude uhradená do 60 dní od dodania predmetnej zmluvy
a doručenej faktúry.
III. Osobitné ustanovenia

1. Predávajúci týmto predáva predmet kúpy v Čl. II špecifikovaný a kupujúci ho kupuje za kúpnu cenu špecifikovanú v čl. II.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky na druhej strane tejto zmluve.
3. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade schválenia ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie
ŽoNFP na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra, a príjemcom pomoci, ktorým je kupujúci.
4. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Dodávateľovi/ Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu
v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a.) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy
finančnej kontroly,
b.) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov z o štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov c v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov,
c.) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d.) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v pís. a.) at c.) v súlade s príslušnými predpismi
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. Jej neoddeliteľnou súčasťou je
objednávka kupujúceho a prílohy.
6. Účastníci vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle. Jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju dnešného dňa podpísali oprávnení
štatutárni zástupcovia.

Vo Veľkých Kapušanoch, dňa
________________________
predávajúci

________________________
kupujúci
Jozef Iván
predseda
Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany

Všeobecné obchodné podmienky
Čl. I. – Kúpna cena a spôsob platenia
1.1. Predmetom kúpy a predaja medzi zmluvnými stranami je tovar
dodávaný z dovozu. V prípade, že v čase fakturácie by došlo v dôsledku
zmeny menového kurzu oproti dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy
k navýšeniu sumy tvoriacej
kúpnu cenu predmetu kúpy, môže
predávajúci požadovať od kupujúceho rozdiel medzi dohodnutou
kúpnou cenou a touto navýšenou sumou.
1.2. Pri fakturácií bude kupujúcemu účtovaná DPH vo výške určenej
zákonom.
1.3. Cenou podľa kúpnej zmluvy sa rozumie u dodávok z dovozu DAF
franco cena v mieste sídla dovozcu. Cena prepravy nie je súčasťou ceny
za predmet kúpy a bude osobitne dofakturovaná.
1.4 Cena dohodnutá v čl II. Kúpnej zmluvy tejto zmluvy je
garantovaná dodávateľom počas dvoch mesiacov od dátumu podpísania
tejto zmluvy.

5.3. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom keď bolo odstúpenie
doručené kupujúcemu
5.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo
zmluvy.
5.5. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na
náhradu škody vzniknutej porušením zmluvnej povinnosti zo strany
kupujúceho ani nároku predávajúceho na dohodnutú zmluvnú pokutu.
5.6. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany
predávajúceho tomuto vydať predmet zmluvy v lehote 5 dní od
doručenia odstúpenia.
5.7. V prípade, že predmet zmluvy kupujúci dobrovoľne nevydá
predávajúcemu v stanovenej lehote, súhlasí s jeho odobratím samotným
predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, ktorá môže
vzniknúť v rámci tohto odobratia. Kupujúci znáša všetky náklady
spojené s odobratím stroja predávajúcim. Kupujúci zároveň dáva súhlas
so zablokovaním počítačového systému predmetu kúpy zo strany
predávajúceho v prípade jeho odstúpenia od zmluvy.

Čl. II – Dodacia lehota
Čl. VI – Zmluvné pokuty
2.1. V prípade nedodržania platobného kalendára, predávajúci si
vyhradzuje právo zmeniť termín dodávky.
2.2. Pokiaľ ide o dodávky z dovozu, považujú zmluvné strany
dojednanú dodaciu lehotu ako približnú a jej nedodržanie nemožno
považovať za záväzné porušenie zmluvy, pokiaľ omeškanie nebude
dlhšie než 30 dní.
2.3. Ak bude kupujúci v omeškaní s platením, má predávajúci právo
zadržať nesplnenú časť dodávky, alebo celý predmet kúpy.
Čl. III – Vlastnícke právo k predmetu dodávky
3.1. V súlade s par.445 Obchodného zákonníka, nadobudne kupujúci
vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy až úplným zaplatením kúpnej
ceny. Kupujúci až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, nie je
oprávnený predmet plnenia tejto kúpnej zmluvy dať do prenájmu, predať
alebo iným spôsobom scudziť.
3.2. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou akýchkoľvek
platieb včítane sankčných za odobratý tovar o viac ako 30 dní, má
predávajúci právo na odobratie dodaného tovaru. Kupujúci je povinný
strpieť odňatie tovaru, v opačnom prípade by maril a poškodzoval
uplatňovanie cudzích práv. Za týmto účelom kúpy dáva kupujúci týmto
predávajúcemu súhlas na vstup do jeho priestorov a na pozemky, kde je
predmet zmluvy uskladnený, aj keby tieto boli oplotené alebo
uzamknuté. Všetky škody alebo ušlý zisk vzniknuté kupujúcemu v
súvislosti s odňatím predmetu zmluvy predávajúcim, znáša kupujúci v
celom rozsahu sám, a nemôže od predávajúceho požadovať ich náhradu.
Čl. IV - Záruky a zodpovednosť za vady dodávky
4.1. Dodaný tovar odo dňa dodania po dobu 24 mesiacov, alebo 3000
Mth (podľa prípadu, ktorý nastane skôr), bude spôsobilý k dohodnutému
účelu a po túto dobu si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie predmetu plnenia, prípadne
jeho časti ani príslušenstva. Predávajúci však nenesie zodpovednosť za
vady predmetu spôsobené výlučne kupujúcim neodborným
zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním stanovených
prevádzkových podmienok, alebo zanedbaním bežnej údržby,
prevádzkovaním predmetu kúpy v rozpore so záručným listom a
návodom na obsluhu, ktorý prevezme kupujúci spolu s predmetom kúpy
a ďalšou dokumentáciou.
4.2. Predávajúci v rámci záručnej lehoty si vyhradzuje právo u
kupujúceho vykonávať i neohlásené kontroly, či predmet kúpy je
využívaný a prevádzkovaný v súlade s príslušnou technickou
dokumentáciou. O takejto kontrole bude spísaný záznam, ktorý svojimi
podpismi potvrdia zúčastnené strany. Kupujúci sa zaväzuje, že
predávajúcemu takúto kontrolu vo svojich objektoch, alebo pri
výkonoch v teréne umožní vykonať.
Čl. V – Odstúpenie od zmluvy
5.1. Pre prípad nedodržania splátkového kalendára zo strany
kupujúceho t.j. v prípade jeho omeškania s platbou jednotlivých splátok
po dobu dlhšiu ako 30 – dní môže predávajúci od zmluvy odstúpiť,
podľa paragrafu 345ods.1 Obch. zákonníka, nakoľko predmetné
omeškanie je podľa zhodného prejavu zúčastnených strán nepochybne
podstatným porušením zmluvných povinností zo strany kupujúceho.
5.2. Odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu písomne
bez zbytočného odkladu.

6.1. V prípade, že kupujúci odmietne alebo iným spôsobom znemožní
predávajúcemu splniť dodávku tovaru, uhradí predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z ceny neodobratého tovaru. Túto zmluvnú
pokutu si predávajúci môže zraziť z poskytnutého preddavku.
6.2. V prípade omeškania kupujúceho s platením faktúry za dodaný
tovar, uhradí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu uhradí
kupujúci nezávisle na tom, či vznikne a v akej výške predávajúcemu v
tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
6.3. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak nemá túto možnosť i
predávajúci podľa uzatvoreného zahraničného kontraktu.
6.4. Pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z
dôvodu porušenia zmluvných podmienok kupujúcim sa strany
zúčastnené na kúpnej zmluve dohodli na zmluvnej pokute vo výške
100,- € uhradenej časti kúpnej zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy.
Strany zúčastnené na kúpnej zmluve považujú dohodnutú zmluvnú
pokutu za primeranú vzhľadom na ceny za prenájom obdobnej techniky.
Čl. VII. – Nebezpečenstvo škody na tovare
7.1. Strany zúčastnené na kúpnej zmluve v súlade s paragrafom 459
Obch. zákonníka sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na tovare
prechádza na kupujúceho po splnení dodávky tovaru, t.j. po prevzatí v
mieste plnenia.
7.2. V prípade, ak je pre kupujúceho poskytnuté financovanie stroja (
leasing, splátkový kalendár, a pod.), je kupujúci povinný uzavrieť
poistnú zmluvu na obdobie financovania.
Čl. VIII. – Záverečné ustanovenia
8.1. Technická dokumentácia vzťahujúca sa k predmetu plnenia
(Technický preukaz, Návod na obsluhu stroja, sprievodná dokumentácia,
Záručný list a pod.) v slovenskom jazyku sa odovzdá kupujúcemu pri
odovzdaní predmetu kúpy.
8.2. Pri odovzdávaní predmetu kúpy sa spíše preberací protokol, v
ktorom sa bude konštatovať stav preberaného predmetu kúpy, najmä z
hľadiska jeho úplnosti, technických a kvalitatívnych ukazovateľov tak,
ako boli dohodnuté v čl. II tejto zmluvy. Preberajúci protokol podpíšu
obe zmluvné strany. V preberajúcom protokole sa menovite uvedú
najmä všetky písomnosti špecifikované v Čl. VIII, bod 8.1.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť predmetnej kúpnej zmluvy
je podmienená rozväzovacou podmienkou a ako taká zaniká v okamihu,
keď predávajúci a kupujúci uzatvoria na predmet kúpy leasingovú
zmluvu.
8.4. Prípadné zmeny, alebo doplnky k zmluve sa môžu uskutočniť
písomnou dohodou strán formou dodatku k zmluve.
8.5. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi zmluvnými stranami budú
zásadne riešené vzájomným rokovaním priateľským spôsobom a
korektne. Pokiaľ by napriek tomu nedošlo k dohode a odstráneniu sporu,
až potom môžu zmluvné strany svoje práva uplatňovať súdne.
8.6. Otázky neupravené v kúpnej zmluve sa správajú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré sú svojím obsahom
najbližšie. Tieto ustanovenia majú prednosť pred obchodnými
zvyklosťami.
8.7. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa
čl. IV. tejto zmluvy.

8.8. Kupujúci udeľuje súhlas k tomu, aby boli jeho údaje predávajúcim
spracované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a to po dobu trvania
platnosti kúpnej zmluvy.

C. AUKČNÝ PORIADOK A USMERNENIE K ELEKTRONICKEJ AUKCII

A)

Aukčný poriadok

1. Predmetom elektronickej aukcie je návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena
v EUR, východiskom tejto e-aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Predmetná elektronická
aukcia sa realizuje ako elektronická aukcia na najnižšiu cenu, pričom ide o elektronickú aukciu
otvorenú, s pevne stanoveným začiatkom a koncom, bez viacerých etáp. Elektronická aukcia bude
ukončená, ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii, ktorú nemožno začať skôr ako dva
pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii, v lehote, ktorá bude vo výzve
na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedená, nedostane zadávateľ zákazky žiadne nové ceny,
ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, stanovené taktiež vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii.
2. Uchádzač nemôže predložiť cenu vyššiu ako je jeho východisková cena elektronickej aukcie (v
tabuľke elektronickej aukcie uvedená ako „vstupná cena“), teda vyššiu ako je jeho cena podľa
úvodného úplného vyhodnotenia ponúk.
3. Uchádzač bude počas priebehu elektronickej aukcie vidieť cenu aktuálne najlepšej ponuky.
4. V prípade, ak najnižšiu cenu v elektronickej aukcii predložia viacerí uchádzači, úspešným sa stane
uchádzač, ktorý ju predložil ako prvý.
5. Ak uchádzač, ktorý predloží v elektronickej aukcii najnižšiu cenu, bude vylúčený pre mimoriadne
nízku ponuku alebo neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa §45 ods.9
zákona o verejnom obstarávaní, úspešným sa stane uchádzač, ktorý predložil nasledujúcu najnižšiu
cenu alebo ako ďalší v poradí tú istú najnižšiu cenu. O uvedenom budú všetci uchádzači informovaní
novým oznámením o výsledku vyhodnotenia ponúk.
6. Ak najnižšia cena, ktorú uchádzač navrhne v rámci elektronickej aukcie je výsledkom kalkulácie,
súčtu položiek výkazu výmer a pod., ktorý uchádzač predkladal v pôvodnej ponuke, uchádzač, ktorý
predloží najnižšiu cenu v rámci elektronickej aukcie bude povinný do piatich pracovných dní
doručiť zadávateľovi v elektronickej podobe cez systém EVO aktualizovanú kalkuláciu, výkaz
výmer a pod., výsledkom ktorej bude cena zodpovedajúca najnižšej cene predloženej v elektronickej
aukcii. Uvedená lehota sa počíta od obdŕžania výzvy na zaslanie aktualizovanej kalkulácie, výkazu
výmer a pod., zaslaného cez systém EVO v rámci vysvetľovania ponuky zadávateľom uchádzačovi
s najnižším návrhom na plnenie kritéria najnižšia cena v elektronickej aukcii.
7. Ak do uvedeného termínu uchádzač danú povinnosť nesplní, bude vyzvaný uchádzač vylúčený
a úspešným sa stane uchádzač, ktorý predložil nasledujúcu najnižšiu cenu alebo ako ďalší v poradí tú
istú najnižšiu cenu. Na tohto uchádzača sa vzťahuje rovnaká povinnosť a postup, ktorý sa v prípade
potreby opakuje.

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________________________________________

B)

Usmernenie k elektronickej aukcii

Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk.
Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedli
pri svojej registrácii do systému EVO. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami
poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho
pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený
„pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej
aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa
uchádzač prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním
času, ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii sú
aj údaje o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na
podmienky technického pripojenia.
Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 45 minút (slovom: štyridsaťpäť minút),
pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.
V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im
umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk
uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková cena za
celý predmet zákazky a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača.
Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý
zostáva do skončenia e-aukcie. Predlžovanie aukcie nebude nastavené.
Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na
adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne
preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj
prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej adrese.
Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia
sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať
pred začiatkom aukcie, či ich použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické
podmienky:
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x,
Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so
serverom,
- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentmi.
V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných situácií na strane zadávateľa, ktoré ovplyvnili výsledok
elektronickej aukcie (napr. znefunkčnenie servera, na ktorom sa aukcia realizuje, hackerský útok a pod.)
sa bude celá elektronická aukcia opakovať. O uvedenom a o dôvodoch bude zadávateľ uchádzačov
bezodkladne informovať.

