VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, IČO : 36553069

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je

SAMOJAZDNÝ POSTREKOVAČ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe, týmto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaţ na
uzavretie zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru : samojazdný postrekovač , za nasledovných
podmienok:
A.1 Pokyny pre navrhovateľa
A.2 Podmienky účasti navrhovateľa
B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaţe
C.1 Cenový návrh
D.1Návrh kúpnej zmluvy

V Kolíňanoch, dňa 15.08.2017

Ing. Ján Lajda, konateľ
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A.1 POKYNY PRE NAVRHOVATEĽA
Časť I. Všeobecné informácie

1. Identifikácia vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
1.1

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaţe:

Názov:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
Ing. Ján Lajda, konateľ
36553069
202 015 0000
SK 202 015 0000

Kontakt pre komunikáciu s navrhovateľmi:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Ing. Jozef Pruţinský, PhD.
0903 473 937
pruzinskyj@stonline.sk

(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
2.1
2.2

Názov predmetu: Samojazdný postrekovač poľnohospodárskych plodín
Podrobné vymedzenie predmetu tejto obchodnej verejnej súťaţe tvorí časť súťaţných
podkladov uvedených v časti B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaţe.

3. Rozdelenie predmetu obchodnej verejnej súťaže
3.1
3.2

Predpokladaná hodnota predmetu obchodnej verejnej súťaţe je 390 000,00 € bez
DPH (slovom tristodeväťdesiat tisíc eur bez DPH).
Navrhovateľ je povinný predloţiť návrh na celý predmet súťaţe vrátane nákladov na
dopravu, uvedenie stroja do prevádzky a zaškolenia obsluhy.

4. Variantné riešenie
4.1
4.2

Navrhovateľovi sa neumoţňuje predloţiť variantné riešenie vo vzťahu
k poţadovanému predmetu obchodnej verejnej súťaţe.
Variantné riešenie predloţené v návrhu nebude zaradené do vyhodnotenia návrhov.

5. Miesto a termín dodania predmetu obchodnej verejnej súťaže
5.1
5.2

Miesto dodania : Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, hospodársky dvor VPP SPU, s.r.o.
Termín dodania: do 31.10.2017, resp. do 30-tich dní od účinnosti zmluvy, ak účinnosť
zmluvy vznikne po termíne 31.10.2017.

6. Zdroj finančných prostriedkov
6.1

Predmet obchodnej
vyhlasovateľa.

verejnej

súťaţe

bude

financovaný

bankovým

úverom

7. Zmluva
7.1
7.2

Typ zmluvy: pre predmet obchodnej verejnej súťaţe bude uzavretá kúpna zmluva
podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie poţadovaného predmetu
obchodnej verejnej súťaţe navrhne navrhovateľ v návrhu kúpnej zmluvy. Návrh
kúpnej zmluvy bude rešpektovať podmienky v kapitole B.1 Opis predmetu obchodnej
verejnej súťaţe.

8. Lehota viazanosti návrhom
8.1
8.2

Navrhovateľ je svojím návrhom viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov
aţ do uplynutia lehoty viazanosti stanovenej vyhlasovateľom do 31.10.2017.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺţiť lehotu viazanosti návrhom, o čom v
dostatočnom predstihu informuje navrhovateľa, najneskôr však v lehote do
15.10.2017.
Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

9. Komunikácia medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom
9.1

Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom sa
uskutočňuje osobným doručením, poštovou zásielkou, alebo prostredníctvom
elektronických prostriedkov.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.1

10.2

Vysvetlenie poţiadaviek uvedených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaţi, v
podmienkach účasti v obchodnej verejnej súťaţi, v súťaţných podkladoch, v
informatívnom dokumente, alebo inej sprievodnej dokumentácii, Vyhlasovateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi kaţdému navrhovateľovi, najneskôr do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia jeho ţiadosti o takéto vysvetlenie. Navrhovateľ
môţe poţiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie návrhov. O vysvetlenie môţe poţiadať ktorýkoľvek z navrhovateľov
kontaktnú osobu uvedenú v časti I. Všeobecné Informácie.
Za včas doručenú poţiadavku o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude povaţovať
poţiadavka o vysvetlenie doručená Vyhlasovateľovi najneskôr šesť pracovných dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov..
Časť III. Príprava návrhu

11. Vyhotovenie návrhu a náklady na jeho vyhotovenie
11.1

11.2

11.3

Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jeho
obsahu. Návrh musí byť vyhotovený nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah
je pre fyzickú osobu čitateľný.
Návrh a s ním súvisiace všetky potvrdenia, doklady a iné dokumenty poţadované
vtomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaţe musia byť v navrhovateľom predloţené
akoprvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
Doklady,
ktorými
navrhovateľ
preukazuje
splnenie
podmienok
účasti
v tejtoobchodnejverejnej súťaţi musia byť platné a musia obsahovať pravdivé a
neskreslené informácie.

11.4

11.5

11.6

Navrhovateľ, ktorý poţadované doklady nepredloţí v plnom rozsahu poţadovanom
Vyhlasovateľom, alebo predloţí neplatný/é doklad/y, alebo predloţí nepravdivé
askreslené informácie, bude z tejto obchodnej verejnej súťaţe vylúčený.
Vyhlasovateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného
členskéhoštátu EÚ alebo tretích štátov, ktorým navrhovateľ preukazuje splnenie
podmienokúčasti v tejto obchodnej verejnej súťaţi.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predloţením návrhu znáša
navrhovateľbez finančného nároku voči Vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok
obchodnejverejnej súťaţe.
Návrhy doručené na adresu uvedenú v bode 17.1 a predloţené v lehote
napredkladanie návrhov podľa bodu 17.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti
a pouplynutí lehoty viazanosti návrhom podľa bodu 8 navrhovateľom nevracajú.
ZostávajúVyhlasovateľovi ako súčasť dokumentácie vyhlásenej obchodnej verejnej
súťaţe.

12. Jazyk návrhu
12.1
12.2

Návrh a s ním súvisiace ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú Vyhlasovateľovi v
štátnom jazyku (slovenský jazyk).
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti navrhovateľa so sídlom mimo
územiaSlovenskej republiky musia byť predloţené v pôvodnom jazyku, a súčasne
musia byťpreloţené do štátneho jazyka (slovenský jazyk), pričom na tieto účely sa
nevyţadujevyhotovenie prekladu týchto dokumentov vo forme úradného
prekladu,pokiaľ totovyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe neustanovuje inak. Ak sa
zistí rozdiel v obsahutakto predloţených dokumentoch, rozhodujúci je ich úradný
preklad v štátnom jazyku,ktorý je po zistený takéhoto rozdielu povinný bezodkladne
zabezpečiť na vlastnénáklady navrhovateľ.

13. Mena a ceny uvádzané v návrhu
13.1

13.2

13.3

Navrhovateľom uvedená celková cena samojazdného postrekovača vrátane nákladov
súvisiacich s dodaním tovaru bude vyjadrená v eurách. Cena musí byť stanovená
podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z.
Ak je navrhovateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zloţení:
navrhovaná cena bez DPH,
sadzba a výška DPH,
navrhovaná cena s DPH.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na
skutočnosť, ţe nie je platiteľom DPH, upozorní vyhlasovateľa v návrhu.

14. Obsah návrhu
14.1
14.2

Návrh predloţený navrhovateľom musí byť vypracovaný podľa pokynov uvedených v
nasledovných bodoch 14.2, 14.3, 15.3 a 15.4.
Časť návrhu označená ako „Ostatné“ musí obsahovať:
14.2.1 popis navrhovaného spôsobu splnenia predmetu obchodnej verejnej súťaţe,
t.j. špecifikáciu postrekovača, ktorý navrhovateľ navrhuje dodať ako predmet
obchodnej verejnej súťaţe vypracovaný podľa prílohy súťaţných podkladov
B.1 Opis predmetu obchodnej verejnej súťaţe, pričom zároveň tento popis
musí obsahovať názov ponúkaného tovaru prípadne jeho typové označenie;

14.3

za účelom zabránenia akýmkoľvek pochybnostiam, či návrh navrhovateľa je
v súlade so špecifikáciami poţadovanými v súťaţných podkladoch.
14.2.2
potvrdenia,
doklady
a
dokumenty,
prostredníctvom
ktorých
navrhovateľpreukazuje splnenie podmienok účasti v obchodnej verejnej
súťaţi,poţadované v tomto vyhlásení obchodnej verejnej súťaţe a podľa
častisúťaţných podkladov A.2 Podmienky účasti navrhovateľa,
14.2.3 v prípade skupiny navrhovateľov vystavenú plnú moc pre jedného
z členovskupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov
skupiny a
konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podpísanú všetkými
členmiskupiny navrhovateľov.
Časť návrhu označená ako „Cenový návrh“ musí obsahovať:
14.3.1 návrh zmluvnej cenypredmetu obchodnej verejnej súťaţe, ktorú navrhovateľ
predkladá,vypracovaný podľa kapitoly C.1 Cenový návrh bude podpísaný
navrhovateľom alebo oprávnenou osobou konajúcouv mene navrhovateľa,
14.3.2 návrh kúpnej zmluvy s uvedením ceny pre predmet obchodnej verejnejsúťaţe
spolu s jeho prílohami, ak sú súčasťou návrhu zmluvy.
Časť IV. Predkladanie návrhu

15. Predloženie návrhu
15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

Na predkladanie návrhov sa pouţijú ustanovenia § 281 aţ § 288 Obchodného
zákonníka.
Navrhovateľ môţe predloţiť iba jeden návrh na predmet tejto obchodnej verejnej
súťaţe. Navrhovateľ nemôţe byť v takto vyhlásenej obchodnej verejnej súťaţi
členom skupiny navrhovateľov, ktorá predkladá samostatný návrh. Vyhlasovateľ
vylúči takéhoto samostatného navrhovateľa, ktorý je súčasne členom skupiny
navrhovateľov.
Návrh sa predkladá tak, aby obsahoval osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa
návrhu na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Cenový návrh“ a osobitne
oddelenú a uzavretú časť označenú ako „Ostatné“.
Navrhovateľ predloţí obe časti návrhu (časť návrhu „Cenový návrh“ a časť návrhu
„Ostatné“) zabalené v samostatných obaloch označených podľa bodu 15.3 v jednom
uzavretom obale označenom podľa bodu 16.2 osobne, kuriérom alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 17.1 a v lehote na
predkladanie návrhov podľa bodu 17.2. V prípade, ak navrhovateľ predloţí návrh
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia návrhu
vyhlasovateľovi.
Pri osobnom doručení návrhu, Vyhlasovateľ vydá navrhovateľovi potvrdenie o jeho
prevzatí, s uvedením dátumu a času prevzatia návrhu.

16. Označenie návrhu
16.1

16.2

Navrhovateľ vloţí návrh (všetky jeho časti) do samostatnej obálky/obalu. Obálka/obal
návrhu musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená/zabezpečená proti neţiaducemu
otvoreniu a označená poţadovanými údajmi podľa bodu 16.2.
Na obálke/obale návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
16.2.1 adresa Vyhlasovateľa uvedená v bode 17.1,
16.2.2 adresa navrhovateľa (jeho obchodné meno/názov a adresa sídla/miesta
podnikania),

16.2.3 na obálke/obale musí byť viditeľne uvedené heslo súťaţe : „OBCHODNÁ
VEREJNÁ SÚŤAŢ – SAMOJAZDNÝ POSTREKOVAČ – NEOTVÁRAŤ“.

17. Miesto a lehota na predkladanie návrhu
17.1

17.2
17.3

Návrh je navrhovateľ povinný doručiť na adresu: Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik SPU, s.r.o., Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, v pracovných dňoch v čase 8:00 aţ
15:00 hod.
Lehota na predkladanie návrhov uplynie dňa 31.08.2017, o 10:00 hod.
Návrh navrhovateľa predloţený po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov, uvedenej
v bode 17.2, vráti Vyhlasovateľ navrhovateľovi neotvorený.

18. Doplnenie, zmena a odvolanie návrhu
18.1
18.2

Navrhovateľ môţe predloţený návrh dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do
uplynutia lehoty na predkladanie návrhov podľa bodu 17.2.
Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie návrhu je moţné vykonať odvolaním pôvodného
návrhu na základe písomnej ţiadosti navrhovateľa, podpísanej navrhovateľom alebo
osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa, doručenej osobne alebo zaslanej
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 17.1. Doplnený, zmenený
alebo inak upravený návrh je potrebné doručiť v lehote na predkladanie návrhov
podľa bodu 17.2 a na adresu podľa bodu 17.1.
Časť V. Otváranie a vyhodnotenie návrhov

19. Otváranie obálok s návrhmi
19.1
19.2

Predloţené návrhy sa budú otvárať pred komisiou zriadenou vyhlasovateľom na účely
vyhodnotenia tejto obchodnej verejnej súťaţe (ďalej len „komisia“).
Otváranie návrhov je neverejné a vykoná ho komisia tak, ţe najskôr overí
neporušenosť návrhu, a následne návrh otvorí. Následne dôjde k otvoreniu častí
návrhu označených ako „Ostatné“ a „Cenový návrh“. Po otvorení samotného návrhu
a jeho jednotlivých častí vykoná komisia všetky úkony, súvisiace so zabezpečením
neskoršieho vyhodnotenia návrhu.

20. Preskúmanie návrhov
20.1

20.2

Do procesu vyhodnocovania návrhov budú zaradené tie návrhy, ktoré:
20.1.1 obsahujú náleţitosti uvedené v bode 14.,
20.1.2 zodpovedajú poţiadavkám a podmienkam uvedených v tomto vyhlásení
obchodnej verejnej súťaţe a v súťaţných podkladoch.
Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje ţiadne obmedzenia, alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s poţiadavkami a podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení
obchodnej verejnej súťaţe a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

21. Hodnotenie splnenia podmienok účasti navrhovateľa
21.1

21.2

Hodnotenie splnenia podmienok účasti navrhovateľov bude zaloţené na posúdení
spôsobilosti plniť predmet zmluvy a ekonomickej , technickej a odbornej spôsobilosti
navrhovateľa
Navrhovateľ, ktorého tvorí skupina navrhovateľov, preukazuje splnenie podmienok
účasti:
21.2.1 za kaţdého člena skupiny osobitne,

21.3

21.4
21.5

21.2.2 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov
skupiny spoločne, pokiaľ nie je určené inak,
21.2.3 týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny
spoločne, pokiaľ nie je určené inak.
Splnenie podmienok účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaţi podľa bodu
21.1 sa bude posudzovať z dokladov predloţených podľa poţiadaviek, uvedených v
časti súťaţných podkladov A.2 Podmienky účasti navrhovateľa; pri skupine
dodávateľov aj spôsobom podľa príslušných ustanovení kapitoly A.1 Pokyny pre
navrhovateľa bodu 21.2.
Vyhlasovateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s týmto vyhlásením
obchodnej verejnej súťaţe.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude vyhodnocovať komisia.

22. Hodnotenie návrhov
22.1

Návrh navrhovateľa bude vyhodnocovaný komisiou ako najvhodnejší vyhodnotením :
a) technických a výkonových parametrov postrekovača pre zabezpečenie chemickej
ochrany a výţivy rastlín v podmienkach vyhlasovateľa ale aj pre vykonávanie sluţieb
aplikácie chemickej ochrany u cudzích subjektov
b) celkovej ceny postrekovača vo vzťahu k technickým a výkonovým parametrom
ponúkaného stroja
c) zabezpečenia záručného a pozáručného servisu a dostupnosti náhradných dielov
d) plnenia poţiadaviek ochrany obsluhy a ţivotného prostredia pred nebezpečnými
látkami.
O vyhodnotení najvhodnejšieho návrhu komisia vyhotoví zápisnicu s odôvodnením
výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy.
Časť VI. Dôvernosť v obchodnej verejnej súťaži

23 Dôvernosť procesu obchodnej verejnej súťaže
23.1

23.2

Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania návrhov a
odporúčaní na prijatie návrhu najúspešnejšieho navrhovateľa sú dôverné. Členovia
komisie a zodpovedné osoby Vyhlasovateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho
procesu vyhlásenej obchodnej verejnej súťaţe poskytovať, alebo zverejňovať
uvedené informácie o obsahu návrhov ani navrhovateľom, ani ţiadnym iným tretím
osobám.
Informácie, ktoré navrhovateľ v návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo
inak pouţité bez predošlého súhlasu navrhovateľa, pokiaľ uvedené nebude v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi právneho
poriadku Slovenskej republiky.
Časť VII. Prijatie návrhu a uzavretie zmluvy

24. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov
24.1
24.2
24.3
24.4

Kaţdému navrhovateľovi, ktorého návrh bol vyhodnotený, bude zaslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia jeho návrhu.
Úspešnému navrhovateľovi bude zaslané oznámenie, ţe jeho návrh sa prijíma.
Neúspešnému navrhovateľovi Vyhlasovateľ oznámi, ţe neuspel.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť takto vyhlásenú obchodnú verejnú súťaţalebo
zmeniť podmienky tejto verejnej obchodnej súťaţe v ktoromkoľvek jej štádiu.

24.5
24.6

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh predloţený v tejto
obchodnej verejnej súťaţi.
Vyhlasovateľ je povinný vyhodnotiť obchodnú verejnú súťaţ najneskôr v lehote do
08.09.2017, ak nepredĺţi lehotu viazanosti návrhom podľa bodu 8.2 tohto vyhlásenia,
a v rovnakej lehote je zároveň povinný:
a) oznámiť prijatie návrhu úspešnému navrhovateľovi a
b) upovedomiť neúspešných navrhovateľov o odmietnutí ich návrhov.

25. Uzavretie zmluvy
25.1

Zmluva s úspešným navrhovateľom, ktorého návrh bol v tejto obchodnej
verejnejsúťaţi prijatý, bude uzavretá v lehote viazanosti návrhom podľa bodu 8.1.

A.2 PODMIENKY ÚČASTI NAVRHOVATEĽA
1. Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa od navrhovateľa poţaduje
predloţenie nasledujúcich dokladov :
1.1.
Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci navrhovateľa dodávať tovar súvisiaci
s predmetom obstarávania alebo iný doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti.
Predkladá sa originál dokladu, nie starší ako 3 mesiace alebo úradnej overená kópia
takéhoto originálu.
1.2.
Čestné vyhlásenie navrhovateľa (doklad musí byť originál, opatrený pečiatkou,
menom a podpisom navrhovateľa), že :
a) výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
b) sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností
v predchádzajúcich 3 rokoch,
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
d) nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je
v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov
a predpisov platných v krajine jeho sídla,
e) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa
zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla.
2. Na účely preukázania finančnej, ekonomickej, technickej a odbornej spôsobilosti sa od
navrhovateľa poţaduje predloţenie nasledujúcich dokladov :
2.1 Čestné prehlásenie o tom, ţe navrhovateľ disponuje poţadovaným tovarom alebo
finančnými prostriedkami na zabezpečenie predmetu zmluvy.
2.2 Čestné prehlásenie navrhovateľa, ţe postrekovač vyhovuje technickým normám
a právnym predpisom platným pre strojné zariadenia na aplikáciu chemickej ochrany
rastlín v SR.
2.3 Čestné prehlásenie navrhovateľa, ţe ponúkaný postrekovač je vybavený technickým
osvedčením k prevádzke po pozemných komunikáciách.
2.4. Prospekty, fotografie s technickým popisom postrekovača a jeho jednotlivých častí.

B.1 OPIS PREDMETU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Predmetom obchodnej verejnej súťaţe je výber najvhodnejšieho návrhu na dodanie
tovaru – samojazdného postrekovača (aplikátora) chemickej ochrany a výţivy rastlín.
Návrh bude obsahovať dodávku postrekovača na miesto dodania, uvedenie stroja do
prevádzky a zaškolenia obsluhy. Navrhovateľ musí preukázať, ţe ním ponúkaný postrekovač
spĺňa podmienky právnych predpisov platných pre oblasť aplikácie chemickej ochrany rastlín.
Navrhovateľ musí garantovať zabezpečenie záručného a pozáručného servisu a dostupnosť
náhradných dielov.
Poţadovaná technická špecifikácia samojazdného postrekovača :
Motor :
- 6 valcový
- výkon 200 kW – 220 kW
- emisná norma TIER 4 f
Prevodovka :
- plynulý hydraulický pohon na všetky 4 kolesá
- pracovná rýchlosť 0 aţ 25 km/hod.
- cestná rýchlosť do 40 km/hod.
Podvozkový systém :
- nezávislé tandemové nápravy
- vzduchom odpruţený podvozok
- plynulé nastavenie rozchodu kolies od 225 do 300 cm
- riadenie všetkých 4 kolies
- krabí chod
- automatické vyrovnávanie stroja a stabilizácia na svahu
- úvraťová automatika
- protišmykový systém kolies
- automatické mazanie podvozku
- svetlá výška nastaviteľná od 130 do 200 cm
- kamerový systém
Ramená postrekovača :
- silné a stabilné ramená
- stabilizačný systém aj pre prácu postrekovača v svahovitom teréne
- modulárna konštrukcia ramien
- šírkapostrekových ramien 36 m
- minimálna moţná pracovná šírka ramien 24 m
- ochrana dýz
- automatická regulácia veľkosti kvapiek
- automatické vyrovnávanie ramien
Systém postrekovania :
- priestovo-membránové čerpadlo min. 450 l/min.
- priebeţná cirkulácia postrekovej kvapaliny
- pneumatická regulácia tlaku postrekovej kvapaliny
- vzduchom ovládané ventily trysiek
- vybavenie postrekovača navigáciou GPS
- samostatný monitor pre GPS navigáciu
- automatický systém vypínania sekcií

-

podpora vzduchu do dýz
presná aplikácia postrekovej látky na rastlinu

-

nastavenie uhla postrekových trysiek

-

filtrácia
prietokomer
priemer trubkového vedenia kvapaliny min. 25 mm

Nádrţe :
- hlavná nádrţ :
- objem nádrţe min. 4 000 l – max. 4 200 l
- meranie hladiny v nádrţi elektronicky
- automatické zastavenie plnenia
- samostatné čerpadlo len pre plnenie
- mnoţstvo zbytkovej kvapaliny
- nádrţ na čistú vodu : objem min. 400 l
- nádrţ na umývanie rúk : min. 10 l
Výbava pre oplachovanie kanistrov
Automatický miešací systém
Oplachovacie trysky pre čistenie nádrţe
Striekacia pištol s hadicou
Výpustný ventil pod nádrţou
Sacia hadica min. dĺţka 6 m.
Kabína stroja :
- komfortná s dobrým výhľadom na ramená
- pretlaková so systémom dodávania čistého vzduchu
- ventilácia s uhlíkovými filtrami
- pracovné svetlá
- ergonomické usporiadanie ovládacích prvkov a displejov, zobrazenie všetkých
informácií o práci postrekovača
- jednoduchá obsluha
- anatomické vykonávanie vybraných funkcií
- vykurovanie a klimatizácia
- cúvací alarm
- nastaviteľné vyhrievané zrkadlá
- priestranný úloţný priestor
- autorádio štandardné
- 12 V a 24 v zásuvky
Rozmery stroja :
Šírka max. 300 cm
Výška max . 380 cm
Pracovná svetlá výška : 130 – 200 cm

C. 1 CENOVÝ NÁVRH
Navrhovateľ predloţí cenový návrh v rámci zadania obchodnej verejnej súťaţe na
predmet : najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie samojazdného
postrekovača poľnohospodárskych plodín. Navrhovateľ uvedie presnú špecifikáciu stroja
a celkovú cenu predmetu zmluvy bez DPH
výšku a sadzbu DPH
celkovú cenu s DPH
Cenový návrh musí byť podpísaný oprávneným zástupcom (zástupcami) navrhovateľa.

D. 1 NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY
Typ zmluvy : kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ poţaduje aby navrhovateľ vo svojom návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy
zahrnul tieto údaje a obchodné podmienky :
Vymedzenie zmluvných strán
Predávajúci :
Kupujúci :
Názov : vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
Adresa : Hlavná 561, 951 78 Kolíňany
IČO : 36 553069
IČ DPH : SK2020150000
Registrácia : OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 13922/N
V zastúpení : Ing. Ján Lajda, konateľ
Bankové spojenie : UniCredit Bank Nitra, a.s.
Číslo účtu : SK45 1111 0000 0066 2076 9029
Vymedzenie predmetu zmluvy – presnú špecifikáciu uviesť v prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Predmet kúpy musí spĺňať technické poţiadavky uvedené v súťaţných podmienkach a musí
vyhovovať technickým normám a právnym predpisom platným na území SR. Predávajúci
vyhlasuje, ţe má zabezpečený servis a dostupné náhradné diely k dodanému stroju.
Súčasťou dodávky je :
- odovzdanie dokladov, ktoré sa na tovar vzťahujú a to najmä : návod na obsluhu,
technická dokumentácia, záručný list atď.
- uvedenie stroja do prevádzky, odskúšanie
- zaškolenie zamestnancov kupujúceho na obsluhu postrekovača.
Záväzok predávajúceho dodať predmet zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo.
Záväzok kupujúceho za dodaný predmet zmluvy zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok tejto
zmluvy.
Čas plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v lehote do 31.10.2017, resp. do 30-tich dní
po účinnosti kúpnej zmluvy, ak účinnosť vznikne po termíne 31.10.2017.
Cena plnenia
Navrhovateľ navrhne kúpnu cenu podľa svojho cenového návrhu v súťaţi.
Platobné podmienky – navrhovateľ navrhne platobné podmienky
Miesto plnenia, spôsob odovzdania – prevzatia a prechod vlastníctva
Miesto dodania stroja : Hospodársky dvor VPP SPU, s.r.o. Kolíňany, Hlavná 561,
951 78 Kolíňany
Servisné podmienky : zabezpečenie záručného a pozáručného servisu

Záruka – predávajúci uvedie trvanie záručnej doby a záručné podmienky
Záverečné ustanovenia

