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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
IČO:  36204447
Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Hlavná 480
Kontaktná osoba: Ing. Marek Ferko
Mobil: +421 905358091
Telefón: +421 566796231
Fax: +421 566796283
Email: sppno@slovanet.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.slamoz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.slamoz.sk/dokumenty-a-informacie/obstaravanie/
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  právnická osoba riadená verejným obstarávateľom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. f)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Modernizácia dojárne

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Farma Zemplínska Teplica, Zemplínska Teplica 480, 076 64
NUTS kód: 
SK042

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Technologické zariadenie dojárne (typ BOUMATIC) a jeho modernizácia o technologický počítač vrátane softvérového
vybavenia a modernizáciu technologických modulov dojárne. 
Technologické zariadenie využiteľné v chove hovädzieho dobytka na zvýšenie efektivity určenia výskytu ruje a telenia
kráv a identifikáciu možných zdravotných alebo metabolických problémov, ktoré pracuje na základe sledovania
pohybovej aktivity a prežúvania jednotlivých zvierat v stáde pomocou bezdrôtového prenosu údajov a počítačového a
softvérového vybavenia. 
Vzájomné prepojenie inštalovaných systémov a softvérov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 31730000-2 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48800000-6,  48000000-8,  38800000-3,  38000000-5 

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

Technologický počítač 1 komplet, Modernizácia modulov dojárne 1 komplet, Technológia sledovania aktivity a ruminácie
1 komplet

II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 
Hodnota:  58 532,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v intervale 
Začatie:  01.10.2013
Ukončenie:  31.05.2015

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 
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III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne 
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa
ustanovenia § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v §26 ods. 1 predložením dokladov podľa
§26 ods. 2. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže na predloženie dokladov uplatniť postup podľa §26 ods. 4
a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
2.Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované v
§ 26 ods.2 písm. a) až f) nahradiť predložením informácie alebo platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nevyžaduje sa
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

2013/01/PRV
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum:  28.08.2013
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  30.08.2013 12:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  30.08.2013 13:00
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk Ostatné je bez účasti uchádzačov. Otváranie
časti ponúk Kritériá bude za prítomnosti oprávnených uchádzačov a miesto a termín bude oznámený po vyhodnotení
časti ponúk Ostatné.

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

Áno
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
1. Výsledkom tohto verejného obstarávania bude Kúpna zmluva o kúpe tovaru s montážou. 
2. Podmienky zrušenia súťaže : Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa zmenia 
okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z 
predložených ponúk, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré
by znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z
predložených ponúk, ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa. Zmluvu
je verejný obstarávateľ oprávnený zrušiť, ak mu nebude priznaný nenávratný finančný príspevok na predmet zákazky
alebo nebude priznaný nenávratný finančný príspevok v požadovanom rozsahu alebo nie na všetky časti, alebo ak
nastanú ďalšie okolnosti, ktoré nepredpokladal. 
3.Informácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňujú písomne prioritne 
elektronicky, ďalej poštou, faxom alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 
4.Žiadosť o súťažné podklady odporúčame zasielať mailom, súťažné podklady sa poskytujú v elektronickej podobe. 
Uchádzač v žiadosti uvedie mailovú adresu určenú na komunikáciu a doručovanie s verejným obstarávateľom. 
5.Splnenie podmienok 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. 
6.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa §31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
7.Súťažnú ponuku uchádzač predkladá v listinnej podobe a doručuje na adresu uvedenú v oddieli I..

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
08.08.2013
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