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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa  
 

 

Názov organizácie:      Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica  
Adresa organizácie:  Hlavná, Zemplínska Teplica, 076 64 
Osoba oprávnená konať : Ing. Ivan Seňko - riaditeľ 
IČO : 31256481, DIČ : 2021710592 
Kontaktná osoba:  Ing. Marek Ferko 
Telefón:      +421 905 358 091 
Fax:                               +421 56 6796283 
E-mail:                           sppno@slovanet.sk  
 

 
2. Predmet zákazky  
 

2.1. Názov predmetu zákazky:  Miešací kŕmny voz 
 
2.2. Číselný kód prác pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):  
 

Hlavný predmet:     16630000-0 Dopln. slovník:    

Doplňujúce predmety:     
 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí 
časť súťažných podkladov B1 Opis predmetu zákazky. 

2.4. Predmetom zákazky je nákup novej, v prevádzkových podmienkach nepoužitej techniky s rokom 
výroby stroja najskôr v roku 2012.  

 
3. Rozdelenie predmetu zákazky  
3.1. Predmet zákazky sa nerozdeľuje. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
4. Variantné riešenie 
4.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,  verejný obstarávateľ ponuku na variantné 

riešenie vylúči z ďalšieho hodnotenia. 
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  
5.1. Miesto dodania predmetu zákazky : Areál obstarávateľa, Hlavná, Zemplínska Teplica, 076 64 
5.2. Predpokladaný termín ukončenia zákazky: do 12 mesiacov od účinnosti  zmluvy. 
 
6. Zdroj finančných prostriedkov 
6.1 Predmet zákazky bude  financovaný:  z vlastných zdrojov. 
6.2 Zálohu a preddavky na tovary verejný obstarávateľ neposkytuje.  
6.3 Faktúra bude predložená po kompletnej dodávke tovaru na základe odberateľom potvrdeného 

preberacieho protokolu.  
6.4 Splatnosť faktúry je minimálne 60 dní odo dňa uskutočnenia dodávky tovarov.  
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7. Uzavretie zmluvy 
 
7.1. Výsledkom obstarávania bude Zmluva o kúpe tovaru, ktorá sa uzatvára odo dňa ukončenia 

procesu obstarávania na dobu naplnenia predmetu  zmluvy.  
7.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky  tvorí 

časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B.1 Opis 
predmetu zákazky. 

 
8. Lehota viazanosti ponuky 

 
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk  do  31.12. 2012 
8.2. V prípade podania námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní proti postupu obstarávateľa 

alebo v prípade vydania rozhodnutia o predbežnom opatrení, vydanom Úradom pre verejné 
obstarávanie, verejný obstarávateľ uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti 
ponúk. 

8.3. Ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.   

 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom  a uchádzačmi 
 
1.1. Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 

obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou alebo 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, podaných so zaručeným elektronickým podpisom 
podľa osobitného zákona. 

1.2. Pri čo najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich 
obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu 
podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) 
dní odo dňa odoslania tejto informácie. 

1.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 
podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej 
osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 

 
2. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov  
 
2.1. V prípade potreby objasnenia podmienok na predloženie ponuky záujemcom vo verejnom 

obstarávaní, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup  
obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov  podľa bodu 1 
časti II požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese : uvedenej v časti 
I bod 1.  

2.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 2.1 časti II sa bude považovať 
požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do : Dátum: 23.8.2012. Čas: 24.00 h..  

2.3. Verejný obstarávateľ zašle vysvetlenie, vo výnimočnom prípade  môže doplniť informácie 
uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom, 
ktorí si prevzali súťažné podklady, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk.  
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Časť III. 
Príprava ponuky 

1. Vyhotovenie ponuky  
 
1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

1.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené verejné obstarávanie a v týchto súťažných podkladoch, 
musia byť v ponuke predložené v listinnej podobe ako originály alebo ich notársky 
osvedčené  kópie, pokiaľ nie je určené inak. Doklady predložené podľa časti A.2 bod 1.1 
nesmú byť  staršie (dátum vyhotovenia) ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
Doklady predložené podľa časti A.2 bod 1.2 nesmú byť  staršie (dátum vyhotovenia) ako 12 
mesiacov ku dňu predkladania ponúk. 

1.3. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo 
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch.  

1.4. Ponuka musí byť zviazaná v celku, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých strán, všetky 
strany musia byť očíslované. 

 
2. Jazyk ponuky 
 
2.1. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť predložené v slovenskom jazyku.  
2.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom 
jazyku a súčasne musí predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, 
okrem dokladov  predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
preklad v štátnom jazyku. 

 
3. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 
3.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO bez DPH 
3.2. Podrobný popis určenia ceny  požadovaného predmetu zákazky  tvorí časť  súťažných 

podkladov  B.2 Spôsob určenia ceny. 
 
4. Zábezpeka ponuky 
 
4.1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.  

 
 

5. Obsah ponuky 
 
Uchádzač predkladá ponuku v nasledujúcej štruktúre: 
5.1. Návrh plnenia kritérií hodnotenia definovaných v častiach A.3  ( umiestniť na začiatok ponuky)  
5.2. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke 

a že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní 
podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch.  

5.3. Vyhlásenie uchádzača, že súťažným podkladom porozumel a súhlasí s podmienkami určenými 
verejným obstarávateľom, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača 

5.4. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladov podľa informácií 
požadovaných vo vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch definovaných 
v častiach  A.2 .  
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5.5. Cenová ponuka uchádzača obsahujúca obchodné označenie a podrobný opis predmetu zákazky, 
tabuľku požadovanej technickej špecifikácie spracovanú v súlade s časťou B.1, celkovú cenu za 
dodanie predmetu zákazky bez DPH a s DPH v EURO spracovanú v súlade s časťou B.2 

5.6. Doklady o zložení zábezpeky podľa bodu  4, ak sa zábezpeka vyžaduje. 
5.7. Návrh zmluvy v jednom rovnopise, v ktorom zohľadní podmienky verejného obstarávania 

určené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch  v časti B.1 
Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných 
podkladov. 

5.8. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov alebo dokumentov, neodpovie na 
niektorú z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk, nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude z verejného obstarávania 
vylúčený. 

 
6. Náklady na ponuku 
 
6.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok  obstarávania.  
6.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.1. časti IV. a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk podľa bodu 4.2. časti IV., sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty 
viazanosti ponúk podľa bodu 8 časti I. uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.  

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

1. Predloženie ponuky 
 
1.1. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže 

byť v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne aj členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, 
ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov. 

1.2. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, od týchto skupín sa nevyžaduje vytvoriť právne 
vzťahy preto, aby mohli predložiť ponuku. Verejný obstarávateľ ale vyžaduje z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy tejto skupiny najneskôr pred podpísaním zmluvy. 
Skupina dodávateľov predloží v ponuke aj prehlásenie všetkých členov skupiny dodávateľov, 
podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny 
zastupuje skupinu dodávateľov navonok v tomto postupe  obstarávania a to v origináli alebo 
overenej kópii.  

1.3. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 2 tejto časti, osobne alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 3.1 tejto časti a v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 3.2 tejto časti. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.  

1.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie 
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  

1.5. Ak súčasťou takto predloženej ponuky nebudú všetky doklady a dokumenty podľa bodu 5. časti 
III., alebo ponuka nebude zostavená v súlade s časťou III., bude táto ponuka z verejného 
obstarávania vylúčená. 
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2. Označenie obálky ponuky 
 
2.1. Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu, obálky, balíka (ďalej obálka). 

Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu 
a označená požadovanými údajmi podľa bodu 2.2. tejto časti.  

2.2. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
2.2.1. adresa uvedená v bode 3.1 tejto časti, 
2.2.2. adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),ak 

ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné uviesť adresy všetkých členov 
skupiny dodávateľov. 

2.2.3. označenie „verejná súťaž – neotvárať“,  
2.2.4. označenie heslom verejnej súťaže „Kŕmny voz“ 

 
3. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 
 
3.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:  

Školský poľnohospodársky podnik n.o., Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64  
3.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom :  Dátum: 3.9.2012. Čas: 10.00 h. 
3.3. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 3.2 

tejto časti, vráti sa uchádzačovi neotvorená. 
 
4. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 
4.1. Uchádzač (len oprávnená osoba) môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo 

vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 3.2 tejto časti. 
4.2. Doplnenie, zmenu alebo vzatie ponuky späť, je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej štatutárnym zástupcom uchádzača alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom 
poštovej zásielky na adresu podľa bodu 3.1 tejto časti. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú 
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 3.2 tejto časti  na adresu 
podľa bodu 3.1 tejto časti.    

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

1. Otváranie obálok s ponukami 
 
1.1. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese:  

Školský poľnohospodársky podnik n.o. Hlavná, Zemplínska Teplica, 076 64 
Administratívna budova, súp. č. 339, 2. poschodie, miestnosť č.202 

1.2. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční  dňa:  Dátum: 3.9.2012. Čas: 13.30 h.  
1.3. Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku 

v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť 
sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami 
preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača 
sa preukáže preukazom totožnosti,  splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu 
o oprávnení podnikať.  

1.4. Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodu 1.3 tejto časti, sa všetkým 
zúčastneným zverejnia obchodné mená a sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli 
doručené v lehote na predkladanie ponúk  a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií 
určených  na hodnotenie ponúk.  

1.5. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr 
do 8.9.2012 zaslaná zápisnica z otvárania obálok s ponukami, s uvedením zoznamu 
uchádzačov vrátane ich obchodných mien, adries alebo sídiel a ich návrhov ceny. 
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2. Preskúmanie ponúk 
 
2.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

2.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 5 časti III,  
2.1.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej 

súťaže a v týchto súťažných podkladoch. 
2.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého 
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2.3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky podľa bodov 2.1 a 2.2 tejto časti, bude 
z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky 
s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
3. Vysvetľovanie ponúk 
 
3.1. Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene, ktorou by sa ponúka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

3.2. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou.  
3.3. Ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu 

ceny podľa § 42 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z..  
3.4. Komisia vylúči ponuku ak : 

3.4.1. uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v lehote piatich pracovných dní odo dňa      
              doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu alebo 
3.4.2. ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa. 

3.5. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
   
4. Hodnotenie ponúk 
 
4.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 2.1 a 2.2 tejto časti 

a neboli z verejnej súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk 
uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom 
určeným v  týchto súťažných podkladoch v časti  A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob 
ich uplatnenia.  

 

Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

1. Dôvernosť procesu  obstarávania 
 
1.1. Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní 

na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie 
ponúk a zodpovedné osoby  nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej 
súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, 
ani žiadnym iným tretím osobám. 

1.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi  
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2. Opravné prostriedky 
 
2.1. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba , ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 

alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 136 zákona 
o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi  na vybavenie žiadosť o nápravu.  

2.2. Uchádzač, ktorý podľa bodu 2.1 podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť 
o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia 
nesúhlasného stanoviska verejného  obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať 
podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa.  

 
 

Časť VII. 
Prijatie ponuky 

1. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
1.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 4 časti V, bude 

bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. 
1.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. Ostatným 

uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela, s uvedením dôvodu, 
pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Zároveň im bude zaslaná identifikácia úspešného 
uchádzača a lehota v ktorej môže byť podaná žiadosť o nápravu. 

 
2. Uzavretie zmluvy 
 
2.1. Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 

šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu.  

2.2. V prípade, ak bude doručená  žiadosť o nápravu alebo námietka, zmluva sa uzavrie v súlade 
s ustanoveniami § 45 zákona 25/2006 Z. z. .  

2.3. Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá na 
obdobie 12 mesiacov odo dňa platnosti a účinnosti tejto zmluvy.  

 
3. Zrušenie verejnej súťaže  
 
3.1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti uvedené v  

§ 46 zákona č. 25/2006 Z.z a upovedomí uchádzačov o zrušení verejnej súťaže s uvedením 
dôvodu zrušenia. Zároveň oznámi  postup  obstarávania, ktorý použije pri zadávaní zákazky 
na pôvodný predmet obstarávania.   
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom 

obstarávaní – osobné postavenie  
 

1.1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti : 
1.1.1. Predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu nie starší ako tri mesiace od jeho vystavenia. (Výpis 
z Obchodného, Živnostenského alebo rovnocenného registra podľa povahy uchádzača) 

 
2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického 

postavenia § 27, ods.1 zák. č. 25/2006 Z.z. 
 

a) Nevyžadujú sa. 
 
3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti 

podľa § 28, ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.  
 

Uchádzač predloží nasledovné doklady :  
1. Technické a výkonové parametre a fotografie ponúkaného typu stroja (napr. prospekt).   
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK  
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Kritériá výberu na základe najnižšej ceny: 
1.1. Kritériá výberu na základe najnižšej ceny: 

Celková cena za predmet zákazky  bez DPH vyjadrená v EUR. 
 
2. Hodnotenie ponúk 
 
2.1. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky, hodnotí ponuky samostatne s tým, že ak 

nastanú  dôvody, pre ktoré odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou,  
uvedie to do zápisnice. 

 
3. Určenie víťaza verejnej súťaže 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti na predmet 
zákazky a ktorého ponuka mala najnižšiu cenu podľa bodu 1. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  

 
4. Pravidlá v prípade rovnosti ceny 
 

Ak pri konečnom vyhodnotení dôjde k rovnosti ceny u viacerých uchádzačov, rozhodujúce pre 
určenie poradia úspešnosti uchádzačov bude : 

1. najnižšia  cena v položke : - - - 
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PRÍLOHA A.3 – č.1 
 

Návrh ceny 
 
 
 
Predmet obstarávania:    Miešací kŕmny voz 
 
 
1.  Cena za predmet zákazky  bez DPH  ..................................   Є 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
        /pečiatka a podpis 
                                                                                                    štatutárneho zástupcu/ 

 
 
 
 
 
 
 
( Návrh žiadame umiestniť na začiatok súťažnej ponuky) 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
1. Predmet zákazky  
Miešací kŕmny voz 
Požadovaná minimálna technická špecifikácia, výbava a doplnkové služby 

Druh  
Značka a obchodný názov  
Typ/Variant/Verzia  
Výrobca vozidla  
Požadovaná 
výbava 

Parameter Spĺňa TŠ 
(áno/nie) 

Hodnota  Obchodný názov / 
Označenie param. 

Kŕmny voz Objem vane min. 9,5 m3    

Bočný vyprázdňovací dopravník hydraulicky 
výškovo nastaviteľný v rozsahu minimálne 60 
– 90 cm 

   

Miešanie pomocou troch horizontálne 
uložených závitoviek s rezacími nožmi 

   

Vymeniteľné a prestaviteľné rezacie nože    
Protiostrie na dne vane    
Min.3 tenzometrické snímače     

Počítačová jednotka pre min. 12 komponentov 
vrátane vyhodnocovacieho softvéru  

   

Signalizácia naplnenia komponentu    
Ovládanie z kabíny traktora    
Maximálna šírka stopy kolies 1 860 mm    
Maximálna výška voza 2 480 mm    
Vzduchové brzdy    

Kardanový hriadeľ    

Požadovaný príkon traktora max. 44 kW    

Ostatné Podložný klin, kľúč na kolesá    

Výbava pre prevádzku na pozemných 
komunikáciách 

   

Návod na obsluhu, katalóg ND    
Služby Doprava na miesto dodania    

Uvedenie do prevádzky    
Zaškolenie obsluhy    
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY  
 
1. Stanovenie ceny 
 
1.1 Cena za zákazku 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. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť  bez DPH , s DPH   v EUR, ak nie ste platcom DPH uveďte „ Nie som 
platcom DPH“ 

1.3 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať celkovú cenu za realizáciu kompletnej zákazky tj. 
sumár všetkých položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie zákazky predloženej uchádzačom.  

1.4 Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú 
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a dodávaného množstva.  

1.5 Obsahová zmena jednotlivých položiek nie je prípustná. Ak komisia zistí takúto zmenu ponuka 
bude zo súťaže vylúčená.  

1.6 Neocenenie niektorej z položiek sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa a uvedené je dôvodom na vylúčenie uchádzača. 

1.7 Jednotkové ceny, uvedené v ponuke sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a bude ich 
možné meniť len dodatkom k základnej zmluve, obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými 
stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti.  

1.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade nedostatku finančných prostriedkov, určiť 
položky, ktoré nebudú realizované. 
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B.3     OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
 
1. Prílohou súťažných podkladov je verejným obstarávateľom doporučený „Vzor zmluvných 

podmienok“ k Rámcovej zmluve, na základe ktorých uchádzač zostaví návrh Rámcovej zmluvy. 
Návrh Rámcovej zmluvy vypracovaný uchádzačom, musí obsahovať minimálne všetky tie 
ustanovenia,  ktoré sú uvedené vo vzore s tým, že uchádzač môže jednotlivé články meniť alebo 
dopĺňať, ale doplnené články nesmú byť v rozpore s predloženým vzorom zmluvných podmienok, 
nesmú sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam a nesmú znevýhodňovať verejného 
obstarávateľa. Kúpna zmluva musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača.  

2. Pri predkladaní Rámcovej zmluvy nepoužívajte text „vzor zmluvy“.   
3. Články obsahujúce : 

- povinnosti a práva verejného obstarávateľa (objednávateľa) nie je možné meniť ani 
rozširovať, 

- povinnosti uchádzača (dodávateľa) môžu byť rozšírené. 
 
 
Príloha B.3 :  Vzor zmluvných podmienok – Kúpna zmluva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


