VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. NAZOV, ADRESA A KONTAKTNE MIESTO OSOBY OBSTARAVAJUCEJ PODLA § 8
Názov spoločnosti: Podielnicke družstvo "Považie" Považany
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Dr, Vložka č.:48/R
Sídlo spoločnosti: 121 Považany 916 26
IČO: 00207187
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.agptt.sk/pd-povazie-povazany/
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: EUFC SK s.r.o., Pobočka Levice: EUFC SK s.r.o., Kalnická cesta 8,
934 01 Levice
Kontaktná osoba: Ing. Viktória Szebellaiová
Telefonický kontakt: 0918 906 544
Email: viktoria.szebellaiova@eufc.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby.

II. OPIS
Názov zákazky: Dodávka poľnohospodárskej techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka poľnohospodárskej techniky pre špeciálnu rastlinnú
výrobu, ktorá pozostáva z nasledovných poľnohospodárskych strojov:
 Návesné rozmetadlo s variabilným dávkovaním v počte 1 ks - Rozmetadlo tuhých priemyselných hnojív
 Náves s výmenným systémom v počte 1 ks
 Valce ryhované v počte 1 ks
Opis predmetu zákazky zahŕňa minimálne technicko - funkčné parametre predmetu zákazky zhrnuté
v technickej špecifikácii. Stručný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto
výzvy.
Druh zákazky: Tovary
Spôsob nadobudnutia: Kúpa
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Podielnicke družstvo "Považie" Považany, 121 Považany 916 26
Názov projektu: Investície na podporu konkurencieschopnosti v Podielnickom družstve "Považie"
Považany
Zdroj financovania : vlastné zdroje a zdroje z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Podopatrenie 4.1
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Postup: Osoba podľa § 8 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní postupuje pri výbere úspešného uchádzača
v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných
prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 (ďalej iba “usmernenie”).
V prípade, ak na zaslané výzvy nebudú v stanovenom termíne reagovať oslovení uchádzači resp. iní uchádzači
na základe zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, osoba podľa §8 zákona môže buď priamo osloviť ďalšieho
uchádzača a v prípade potreby predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk a vyhodnotenie ponúk, o čom
preukázateľne (písomne, e-mailom) informuje uchádzačov, ktorí predložili ponuky, alebo má možnosť
realizovať nový výber uchádzača podľa usmernenia. V prípade, ak uchádzači nepredložia kompletné
požadované doklady, prijímateľ postupuje ďalej podľa vlastného uváženia, tzn. berie do úvahy skutočnosti ako :
či má dostatok kompletných ponúk, či v prípade výzvy na doplnenie ponúk je potrebné predĺžiť aj lehotu na
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vyhodnotenie ponúk a pod. V závislosti od uvedeného môže buď uchádzačov, ktorí predložili nekompletné
ponuky, písomne vyzvať na doplnenie a v prípade potreby predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk, o čom je
povinný preukázateľne (písomne, e-mailom) informovať uchádzačov, ktorí predložili ponuky, alebo má možnosť
realizovať nový výber uchádzača podľa tohto usmernenia. Ak ani na základe výzvy na doplnenie nebudú cenové
ponuky kompletné, osoba podľa §8 môže buď osloviť ďalšieho uchádzača a predĺžiť termín na vyhodnotenie
ponúk, pričom o tejto skutočnosti je povinný preukázateľne (písomne, e-mailom) informovať uchádzačov, ktorí
predložili ponuky, alebo má možnosť realizovať nový výber uchádzača podľa usmernenia.
Osoba podľa §8 zákona po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača,
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi,že neuspel
a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Osoba podľa §8 zákona uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu v písomnej forme podľa § 409
Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Predpokladaná hodnota zákazky: predpokladaná hodnota zákazky stanovená priemerom z cien celkom bez
DPH na základe vykonaného prieskumu trhu predstavuje 112.700,- EUR bez DPH.
Mena: Cenová ponuka sa predkladá v mene EURO. Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná
na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným
v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.
Jazyk ponuky: Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť úradne preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
Lehota na predloženie cenových ponúk: lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 15 pracovných dní
odo dňa doručenia písomného oslovenia resp. od dňa posledného zverejnenia výzvy, čo je vzhľadom na
zverejnenie výzvy 09.03.2018.
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenové ponuky musia byť doručené v lehote na predloženie cenových
ponúk na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy a to doporučenou poštovou zásielkou
alebo osobne.
Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje záujemcovi osoba obstarávajúca podľa § 8 písomne.
Dátum a miesto vyhodnotenia ponúk: komisia určená na otváranie a vyhodnotenie ponúk otvorí ponuky dňa
12.03.2018 o 10:00h v sídle obstarávateľa t. j. na adrese Podielnicke družstvo "Považie" Považany, 121
Považany 916 26.
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 zákona, pričom
vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 zákona, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.
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IV. OBSAH PONUKY
Cenová ponuka musí obsahovať:
1.

2.
3.
4.

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
alebo výpis z obchodného registra – ak nie je dodané, osoba obstarávajúca podľa §8 má prístup
k údajom na webovej stránke OR SR, ŽR SR a pod. ,alebo zápisom v zozname hospodárskych
subjektov na ÚVO )
Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy t. j. tabuľku s technickými parametrami obstarávaných zariadení.
Nacenený návrh na plnenie kritérií podpísaný štatutárom v písomnej forme - Štruktúrovaný rozpočet
je prílohou č. 2 tejto výzvy.
čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, v zmysle prílohy č. 3

5.

čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v zmysle prílohy č. 3

6.

čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu
vedené exekučné konanie, v zmysle prílohy č. 3
doklady v bode. 4. , 5. a 6. je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v
„Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a že
skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne prekladania cenových
ponúk.
Krycí list cenovej ponuky – vyplnená a podpísaná príloha č. 4
Návrh zmluvy podpísaný oprávnenými osobami uchádzača – v zmysle minimálnych obchodných
podmienok týkajúcich sa zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom uvedených v bode XIII. tejto výzvy.
Dokumenty ponuky musia byť originály alebo úradne overené fotokópie a nesmú byť staršie ako 3
mesiace pred doručením žiadateľovi. Ak súčasťou predkladaného dokumentu nie je dátum a podpis
(napr. v prípade dokumentov vytlačených z webovej stránky), dokument podpíše štatutárny zástupca
subjektu, ktorý dokument predkladá.
Osoba podľa §8 zákona od víťazného uchádzača písomne vyžiada, aby do 5 pracovných dní doručil (za
predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):

7.

8.
9.
10.

11.

a. výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady prípadne
prokuristu nie starší ako 3 mesiace,
b. výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač má sídlo,
miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO)
12. Cenová ponuka
a. musí mať jednoznačne vymedzený predmet dodávky tovarov
b. musí mať uvedený rozpočet členený podľa položiek - (predkladá sa v písomnej aj elektronickej
podobe na CD nosiči vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov)
c. sa predkladá v písomnej podobe – 2x originál dokumentu a 1x kópia v listinnej podobe a v
elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a
spracovávanie údajov,
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d. musí byť potvrdená podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, tzn. štatutárnym orgánom
alebo inou oprávnenou osobou,
e. musí byť potvrdená pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný používať pečiatku,
f. musí mať uvedený dátum vyhotovenia (potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde
sa uvádza sumárna cenová kalkulácia)
g. Osoba podľa § 8 zákona odporúča predložiť ponuku v nerozoberateľnom stave, t. j. tak, aby sa
nedali vyberať jednotlivé listy.
13. Osoba podľa §8 zákona nemôže vyhodnotiť ponuky skôr ako je uvedené v tejto výzve na predkladanie
ponúk. V prípade predĺženia termínu na zasielanie ponúk alebo zmeny miesta vyhodnotenia ponúk
(výlučne v dôsledku zmeny sídla), je osoba podľa §8 povinná túto zmenu preukazne oznámiť
uchádzačom minimálne 5 pracovných dní vopred.

V. VYSVETĽOVANIE PONÚK
Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na
predmet zákazky alebo a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači;
Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol,
písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Osoba podľa §8 písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov ak z
predložených dokladov nebude možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o
doplnenie dokladov podľa § 32 ZVO, ktoré uchádzač dokladoval potvrdením o zapísaní do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152, ods. 1 ZVO, uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 156 ZVO a ak ide
o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ich doručí osobe podľa §8, pričom v oboch
prípadoch je tak povinný urobiť do:
- piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak osoba podľa §8 použije s uchádzačom formu
komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy,
- dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak osoba podľa §8 použije s uchádzačom elektronickú
formu komunikácie,
pokiaľ osoba podľa §8 neurčí dlhšiu lehotu.
Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v súlade s § 53 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou
by sa ponuka zvýhodnila.
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú
požiadavky osoby podľa §8 alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj
ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk
okrem ponuky s najnižšou cenou alebo 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou
plnenia.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak:
1. ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky,
2. uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 odseku 1 ZVO do:
- dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a
komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
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- piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a
komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
3. uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 53
odseku 1 ZVO,
4. uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
5. uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú
nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 odseku 2,
6. uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na
vyhodnotenie ponúk,
7. uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
8. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s
pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak osoba podľa §8 vylúči ponuku.
Osoba podľa §8 písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu
predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na
predmet zákazky alebo koncesie určenými osobou podľa §8 a lehoty v ktorej môžu byť doručené námietky.
Osoba podľa §8 vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
- nesplnil podmienky účasti,
- predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
- poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
- pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
- pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
- konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
- na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto
podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na
súťaž,
- pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo
uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
VI. OZNAČENIE PONUKY
Uchádzač vloží ponuku do jedného samostatného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a označený
požadovanými údajmi:
 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: adresu kontaktnej osoby - EUFC SK s.r.o., Pobočka
Levice: EUFC SK s.r.o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice ,
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adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
označenie “súťaž - neotvárať ”,
označenie heslom: „Dodávka poľnohospodárskej techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu“

VII. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Doplnenie, zmenu alebo výmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, zaslanej
prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou
uchádzača na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk.

VIII. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena spolu
bez DPH.
Víťazným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou celkovou cenou spolu bez DPH,
uvedenou v Návrhu na plnenie kritérií.
IX. PLATNOSŤ PONUKY
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej osobou podľa §8 t. j. do 31.05.2018.
X. KOMUNIKÁCIA
Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí
ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah
pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi osobou podľa §8 a záujemcami/uchádzačmi možno
uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou.
XI. OBHLIADKA
Obhliadka miesta dodania nie je potrebná.
V prípade záujmu je možná obhliadka miesta dodania tovarov na základe žiadosti záujemcu adresovanej
kontaktnej osobe osoby podľa §8.
XII. ZÁBEZPEKA
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
XIII. MINIMÁLNE OBCHODNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY UZAVRETEJ S ÚSPEŠNÝM UCHÁDZAČOM
1. Kúpna zmluva je výsledkom výberu úspešného uchádzača v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej
platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV
SR 2014-2020.
2. Zdroj financovania – projekt je financovaný z vlastných zdrojov kupujúceho a zo zdrojov z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020. Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov.
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3. Kúpna cena predmetu zmluvy je cena uvedená v ponuke, ktorá bola predložená v rámci výberového
konania na dodávateľa. Kúpna cena je rovnako uvedená v prílohe č. 2 – nacenený rozpočet
a predstavuje:
Por.
č.

Položka

Množstvo Cena v Eur bez
ks
DPH/MJ

1

Návesné rozmetadlo s
variabilným dávkovaním rozmetadlo tuhých
priemyselných hnojív

1

2

Náves s výmenným
systémom

1

3

Valce ryhované

1

Cena spolu v Eur
bez DPH

DPH 20%
V Eur

Cena v Eur s DPH

Celková cena spolu:

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar a to nasledovným spôsobom:
a. Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 60 dní odo
dňa doručenia, na základe riadneho preberacieho protokolu k predmetu zmluvy.
b. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry
musí byť kópia dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Kupujúceho, ktorý
je písomne poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru.
c.

Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania
príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho.

5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po zaplatení celej kúpnej ceny.
6. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že bez písomného súhlasu predávajúceho nesmie do
úplnej úhrady kúpnej ceny predmet zmluvy previesť na tretiu osobu ani uzavrieť akúkoľvek nájomnú
alebo inú zmluvu zriaďujúcu k predmetu zmluvy práva tretím osobám. Také jednanie by mohlo byť
kvalifikované ako trestno-právne.
7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho alebo inej poverenej osoby /v mieste plnenia, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď
mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
8. Termín dodania: Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v termíne najneskôr do 4 mesiacov od zadania
záväznej objednávky.
9. Miesto plnenia: Podielnicke družstvo "Považie" Považany, 121 Považany 916 26
10. V prípade omeškania dodávky predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote zaplatí predávajúci
kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,02 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý aj
začatý deň omeškania.
11. Záručná doba na predmet zákazky je min. 12 mesiacov, začínajúc dňom dodania a podpísania
protokolu o odovzdaní a zaškolení obsluhy.
a. Pri pravidelnej údržbe si zákazník hradí dopravu, servisnú prácu a použitý materiál sám.
b. Počas plynutia záručnej doby je Kupujúci povinný vykonávať záručnú, ale aj pravidelnú údržbu
výlučne v servisnej sieti predávajúceho. V prípade nedodržania zaniká 12 mesačná garancia.
c.

Pre uznanie nároku z titulu poskytnutej záruky je rozhodujúce potvrdenie výrobcu o uznaní
záruky.

d. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil
predávajúci. Záruka na akosť sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností tovaru alebo jeho
poškodenie spôsobené neodborným zaobchádzaním s tovarom, zásahom do tovaru bez
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súčinnosti predávajúceho alebo nedodržiavanie pokynov na užívanie a starostlivosť o tovar
uvedených v dokladoch, ktoré predávajúci odovzdal kupujúcemu. Zo záruky sú vylúčené
odierateľné časti tovaru.
e. Záručný a pozáručný servis bude vykonávaný len pod podmienkou riadneho plnenia
platobných podmienok stanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný znášať obmedzenia
nevyhnutne spojené s vykonávaním bežného záručného servisu.
f.

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil
predávajúci. Záruka na akosť sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností tovaru alebo jeho
poškodenie spôsobené neodborným zaobchádzaním s tovarom, zásahom do tovaru bez
súčinnosti predávajúceho alebo nedodržiavanie pokynov na užívanie a starostlivosť o tovar
uvedených v dokladoch, ktoré predávajúci odovzdal kupujúcemu. Zo záruky sú vylúčené
odierateľné časti tovaru.

g. Záručný a pozáručný servis bude vykonávaný len pod podmienkou riadneho plnenia
platobných podmienok stanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný znášať obmedzenia
nevyhnutne spojené s vykonávaním bežného záručného servisu.
12. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v
súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť
súčinnosť v plnej miere.
13. Osoba podľa §8 zákona nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Tento
zákaz sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí
uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
14. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou
zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o odstúpení.
15. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší
zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto
zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok
riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne
dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
16. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v
procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou
podľa tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral predmet zmluvy u iného dodávateľa z
dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.
17. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu
cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej
lehoty splatnosti.
18. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa Predávajúci omešká o viac ako 60 pracovných dní s
dodaním tovaru.
19. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Kupujúcim a predávajúcim, a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov.
20. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným
účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
21. Zmluva je platná podpisom oboch zmluvných strán s odkladacou účinnosťou zmluvy. Zmluva bude
účinná po schválení postupov výberového konania Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a po
zadaní objednávky vyhlasovateľom výberového konania.
22. Túto zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť len obojstranným písomným prejavom oboch zmluvných
strán, formou dodatku k tejto zmluve.
23. Neoddeliteľnými prílohami zmluvy sú:
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a. Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – vyplnený a podpísaný oprávnenými zastupcami
predávajúceho
b. Príloha č. 2 – Nacenený štruktúrovaný rozpočet - vyplnený a podpísaný oprávnenými
zastupcami predávajúceho
24. V prípade, že víťazný uchádzač neposkytne súčinnosť v rámci uzatvárania zmluvy alebo odstúpi od
uzavretej zmluvy alebo dôjde k ukončeniu zmluvy medzi osobou podľa §8 zákona a uchádzačom iným
spôsobom (napr. písomnou dohodou), osoba podľa §8 zákona môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom
druhým v poradí.
XIV. DOVERNOSŤ PROCESU OBSTARÁVANIA
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi
V Považanoch
Dátum: 12.02.2018
Štatutárny zástupca:
Bc. Emil Macho – predseda družstva Podielnicke družstvo "Považie" Považany
Lucia Valentová - prokurista družstva Podielnicke družstvo "Považie" Považany
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Príloha č.1
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Opis požadovaného predmetu zákazky:
Osoba obstarávajúca podľa § 8 požaduje dodať jednotlivé časti predmetu zákazky/poľnohospodárske stroje pre
špeciálnu rastlinnú výrobu ako nové, nepoužité a kompletné, aby ich po dodaní bolo možné používať bez
obmedzenia, bez nutnosti dodatočného nákupu ďalších častí či súčiastok vrátane dopravy a zaškolenia.
Opis jednotlivých častí predmetu zákazky zahŕňa požiadavku na minimálne technicko - funkčné parametre so
špecifikáciou, ktoré sú znázornené v tabuľkách.

Všeobecné požiadavky na dodávku predmetu zákazky:
- požadovaný rok výroby poľnohospodárskych strojov musí byť rok 2017 - 2018.
- požaduje sa uviesť názov výrobku – typ stroja
- požaduje sa uviesť názov dodávateľa ( celé obchodné meno )
- požaduje sa uviesť názov výrobcu ( celé obchodné meno )

Ostatné požiadavky na dodávku predmetu zákazky v rámci stanoveného rozpočtu:
Požadovaná záruka na predmet zákazky je min. 12 mesiacov, začínajúc dňom dodania a podpísania protokolu
o odovzdaní a zaškolení obsluhy.
Cena bude zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky vrátane dopravy a zaškolenia.
Súčasťou komplexnej dodávky predmetu zákazky vrátane dopravy a zaškolenia bude aj:
- záručný list
- platné certifikáty (vyhlásenia o zhode) k predmetu zákazky
- protokoly o odovzdaní jednotlivých častí predmetu zákazky a zaškolení obsluhy s podpismi
zaškolených pracovníkov pre jednotlivé časti predmetu zákazky
- manuál v slovenskom alebo českom jazyku
- doprava na miesto dodania
V prípade, ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú konkrétne názvy tovarov, resp. konkrétne označenia a pod.
osoba podľa §8 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní umožňuje predloženie ekvivalentov.

Strana 1 z 4

Návesné rozmetadlo s variabilným dávkovaním v počte 1 ks – rozmetadlo tuhých priemyselných hnojív
Použitie a funkcia: Technológia zabezpečujúca efektívnu aplikáciu materiálov využívaných v špeciálnej
rastlinnej výrobe. Rozmetadlo je spôsobilé prepravovať osivá, umelé hnojivo a iné materiály. Vďaka väčšiemu
objemu je možné zabezpečiť menej prejazdov, čím dochádza k menšej degradácií pôdnej štruktúry utužením.
Návesné rozmetadlo s variabilným dávkovaním – rozmetadlo tuhých priemyselných hnojív
Požadované – minimálne technické parametre
názov výrobku – typ stroja
názov dodávateľa ( celé obchodné meno )
názov výrobcu ( celé obchodné meno )
rok výroby
záručná doba
Termín dodania predmetu zákazky
objem zásobníka

2017 a viac
min. 12 mesiacov
Do 4 mesiacov od zadania
zákazky
min. 8 100 litrov

maximálny pracovný záber

min. 50 m

pohon kotúčov

hydraulicky

maximálna povolená hmotnosť
plniaca šírka v rozmedzí

Max. 12 500 kg
od 2,5 m – do 3,6 m

celková dĺžka

max.6,8 m

výška

max. 3,2 m

šírka

max. 2,8 m

možnosť zmeny rozchodu kolies

áno

vážiaci systém

áno

systém variabilného dávkovania

áno

príslušenstvo na prevádzku na
pozemných komunikáciách - doplniť
o aké sa jedná : osvetlenie, výstražné
tabule, a pod.
Doprava na miesto dodania
Zaškolenie obsluhy

áno
áno
áno

Strana 2 z 4

Ponúkaná hodnota (áno/nie
alebo uviesť hodnotu) – povinný
údaj doplní uchádzač

Náves s výmenným systémom v počte 1 ks
Použitie a funkcia: Technológia zabezpečujúca efektívnu prepravu materiálov využívaných v špeciálnej
rastlinnej výrobe. Náves je vhodný na prepravu osiva, umelého hnojiva a iných materiálov. Vďaka dvom a viac
nápravám a zväčšeniu objemu je možné zabezpečiť menej prejazdov, čím dochádza k menšej degradácií pôdnej
štruktúry utužením. Výmenný systém slúži na výmenu úžitkovej časti za inú čím je dosiahnutá viacúčelovosť
a možnosť využitia návesu aj pri doprave a aplikácii napr. tekutých hnojív.
Náves s výmenným systémom
Požadované – minimálne technické parametre
názov výrobku – typ stroja
názov dodávateľa ( celé obchodné meno )
názov výrobcu ( celé obchodné meno )
rok výroby
záručná doba
Termín dodania predmetu zákazky
možnosť výmeny nástavby

2017 a viac
min. 12 mesiacov
Do 4 mesiacov od zadania zákazky
Áno

maximálna prípustná hmotnosť

max. 21 ton

nosnosť

min. 15 ton

prepravná rýchlosť
počet strán vyklápania

40 km/h
Min. 2

Istenie zadného čela

hydraulicky

Istenie bočníc

hydraulicky

počet náprav v podvozku

min. 2 ks

odpruženie nápravy parabolickými
perami

áno

nastaviteľná a odpružená oj

áno

hydraulická operná noha

áno

široko profilové pneumatiky

Áno

nadstavba vaňová korba s objemom

min. 19 m³

nástavky zvyšujúce objem o

Min. o 8 m³

konštrukcia plachty a obslužná plošina

áno

Doprava na miesto dodania

áno

Zaškolenie obsluhy

áno
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Ponúkaná hodnota (áno/nie alebo
uviesť hodnotu) – povinný údaj
doplní uchádzač

Valce ryhované v počte 1 ks
Funkcia a použitie: Technológia zabezpečujúca efektívne spracovanie pôdy využívaná v špeciálnej rastlinnej
výrobe na zhutnenie celej spracovávanej vrstvy pôdy po intenzívnom kyprení s cieľom upraviť nadmerný a
nerovnomerný obsah vzduchu v pôde, zhutnenie pôdy v oblasti osivového lôžka, a to buď pred sejbou pre
zvýšenie kvality sejby, opätovné zhutnenie pôdy po účinku zimných mrazov na porasty, narušenie prísušku,
drvenie hrúd a vyrovnanie povrchu pôdy.
Valce ryhované
Požadované – minimálne technické parametre
názov výrobku – typ stroja
názov dodávateľa ( celé obchodné meno )
názov výrobcu ( celé obchodné meno )
rok výroby
záručná doba
Termín dodania predmetu zákazky

2017 a viac
min. 12 mesiacov
Do 4 mesiacov od zadania zákazky

pracovný záber

min. 7,7 m a max. 8,5 m

prepravná šírka

max. 2,9 m

prepravná dĺžka

max. 7 m

počet valcov
osvetlenie na prevádzku na pozemných
komunikáciách
Doprava na miesto dodania

Min. 5 ks
áno
áno

Zaškolenie obsluhy

áno

Názov predkladateľa cenovej ponuky :
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Email/telefonický kontakt:
Štatutárny zástupca :

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu predkladateľa cenovej ponuky:
......................................................................................
Dátum:
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Ponúkaná hodnota (áno/nie alebo
uviesť hodnotu) – povinný údaj
doplní uchádzač

Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet

Návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky: Dodávka poľnohospodárskej techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu

Por.
č.

Položka

Množstvo Cena v Eur bez
ks
DPH/MJ

1

Návesné rozmetadlo s
variabilným dávkovaním rozmetadlo tuhých
priemyselných hnojív

1

2

Náves s výmenným
systémom

1

3

Valce ryhované

1

Cena spolu v Eur
bez DPH

Celková cena spolu:

Som / nie som platcom DPH

1

Názov predkladateľa cenovej ponuky :

Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email/telefonický kontakt:

Štatutárny zástupca :

Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu predkladateľa cenovej ponuky:
......................................................................................
Dátum:

1

Nehodiace sa prečiarknite
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DPH 20%
V Eur

Cena v Eur s DPH

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Osoba oprávnená konať za spoločnosť/ fyzická osoba:............................ uchádzač doplní údaj
IČO..................... uchádzač doplní údaj,
ako uchádzač vo výberovom konaní pod názvom

„Dodávka poľnohospodárskej techniky pre špeciálnu rastlinnú výrobu ” pre Podielnicke družstvo
"Považie" Považany,
týmto čestne prehlasuje, že:
a) spoločnosť ani jej štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen
dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
b) neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č.
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
c) nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné
konanie

V ...............................dňa.....................
uchádzač doplní údaj

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

....................................................
uchádzač doplní údaj

...............................

...................................................

...............................

..................................................

................................
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Príloha č. 4: Formulár krycieho listu cenovej ponuky

KRYCÍ LIST CENOVEJ PONUKY
1. Identifikácia zadávateľa výzvy:
Zapísaná:

Podielnicke družstvo "Považie" Považany

(Zadávateľ)

v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Dr, Vložka č.:48/R

Sídlo spoločnosti: 121 Považany, 916 26
IČO: 00207187
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Telefón:

Ing. Viktória Szebellaiová

0918 906 544

Email: viktoria.szebellaiova@eufc.sk
Internetová adresa vyhlasovateľa (URL): http://www.agptt.sk/pd-povazie-povazany/

2. Identifikácia uchádzača:

.............................. uchádzač doplní údaj

Zapísaná:

............................. uchádzač doplní údaj

Sídlo spoločnosti:

............................ uchádzač doplní údaj

IČO:

............................ uchádzač doplní údaj

Krajina:

............................ uchádzač doplní údaj

Kontaktná osoba:

............................ uchádzač doplní údaj

Telefón:

............................ uchádzač doplní údaj

Email:

............................ uchádzač doplní údaj

Internetová adresa vyhlasovateľa (URL): ............................ uchádzač doplní údaj

3. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávka poľnohospodárskej techniky pre špeciálnu
rastlinnú výrobu, ktorá pozostáva z nasledovných poľnohospodárskych strojov:
 Návesné rozmetadlo s variabilným dávkovaním v počte 1 ks - Rozmetadlo tuhých
priemyselných hnojív
 Náves s výmenným systémom v počte 1 ks
Valce ryhované v počte 1 ks
4. Cena za predmet zákazky: uchádzač doplní cenu nasledovne: cena v Eur bez DPH, výška a sadzba
DPH, cena v EUR s DPH
Uchádzač uvedie skutočnosť či je alebo nie je platca DPH
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5. Termín dodania predmetu zákazky: .......................................... uchádzač doplní údaj
6. Platnosť ponuky: ponuka je platná do 31.05.2018 ( požiadavka v zmysle výzvy)
7. Prílohy cenovej ponuky:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, technické požiadavky – uchádzač vyplní všetky údaje
Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy - uchádzač vyplní všetky údaje
Príloha č. 3: Formulár čestného vyhlásenia - uchádzač vyplní všetky údaje
Príloha č. 5: Návrh kúpnej zmluvy - v zmysle minimálnych obchodných podmienok týkajúcich sa
zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom uvedených v bode XIII. výzvy na predkladanie ponúk
Dolu podpísaný uchádzač výberového konania súhlasím so všetkými podmienkami tohto výberového
konania, tak ako sú uvedené v prílohách zadania výberového konania, t. j. vo výzve na predkladanie
ponúk.
 bol som informovaný o všetkých podmienkach výberového konania, ako aj o ďalších

podmienkach tejto zákazky uvedených v zadaní k výberovému konaniu a v jeho prílohách;
 všetky nejasné body zadávacích podmienok som si pred podaním svojej ponuky vyjasnil

s oprávneným zástupcom zadávateľa uvedeného v zadávacej dokumentácii výberového
konania;
 všetky dodacie a technické podmienky vzťahujúce sa k predmetu zákazky boli do kalkulácie

cien zahrnuté.

V ...............................dňa.....................
uchádzač doplní údaj

Meno a priezvisko oprávnenej osoby

Podpis

....................................................
uchádzač doplní údaj

...............................

...................................................

...............................
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