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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
ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.
IČO:  36446084
Kyjov 248 , 065 48 Kyjov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o., 065 48 Kyjov 248
Kontaktná osoba: Ing. Jana Semančíková
Mobil: +421 907150806
Telefón: +421 907150806
Fax: +421 524286167
Email: jana.semancikova@slnet.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.rskyjov.sk
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:  inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
ZAS s.r.o.
IČO:  35797819
Hlohovecká 2 , 951 41 Lužianky
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  ZAS s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Kontaktná osoba: Kišac
Mobil: +421 907909451
Telefón: +421 377784205
Fax: +421 377784205
Email: p.kisac@zas.sk

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

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2  písm. a)
Iný (špecifikujte):  § 7

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Rybinová dojáreň

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o., 065 48 Kyjov 248, hospodársky dvor Kyjov
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Rybinová dojáreň 2 x 6, 12 ks elektronických jednotiek, nerezové sťahovacie valce, otváranie vstupných a výstupných
brán z ktoréhokoľvek miesta dojárne

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 16620000-7 

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

Rybinová dojáreň 2 x 6, 1 ks
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  86 500,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  3
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ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
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. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného
obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania teroristickej skupiny, alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu, 
f) písm. h) čestným vyhlásením, 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
2. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované
v bodoch a) až f) nahradiť predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní. 
3. Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo
nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla. 
4. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo krajine sídla
uchádzača.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

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

1/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  26.07.2013 09:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  07.08.2013 08:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  07.08.2013 09:15
Miesto :  ZAS s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, 3. poschodie.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na tomto otváraní obálok s ponukami bude otvorená časť ponuky
označená ako "OSTATNÉ". Otváranie častí ponúk, označených ako "KRITÉRIA" bude vykonané len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Na
otváraní ponúk označených ako "KRITÉRIA" sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzača. Na otváraní ponúk označených
ako "KRITÉRIA" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa na otváraní ponúk označených ako "KRITÉRIA" preukáže
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.

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

Áno
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
VI.2.1. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá inú ponuku. VI.2.2. Obstarávateľ podľa § 7 požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom
vyhotovení a jednej naskenovanej kópii v digitálnej forme v čitateľnom formáte (napr. PDF, JPEG) na nosiči CD/DVD pre
účely zasielania cenových ponúk do CRDVO. Dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky,
predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu
podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. VI.2.3. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje
výlučne v slovenskom jazyku. VI.2.4. . Obstarávateľ podľa § 7 upozorňuje, že zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade
schválenia ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013, výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie
1.1 Modernizácia fariem a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. VI.2.5. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval osobné údaje podľa
zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je uchádzač povinný zabezpečiť
nečitateľnosť takýchto údajov na príslušnej listine alebo dokumente v elektronickej podobe alebo zabezpečiť pre
obstarávateľa podľa § 7 súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na účely verejného obstarávania. Ak by
ktorýkoľvek doklad podľa uchádzača obsahoval obchodné tajomstvo, je uchádzač povinný toto označiť. VI.2.6. Pre
všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného
opisu požiadavky a akceptujú sa ako tieto tak aj ekvivalentné. VI.2.7. Obstarávateľa podľa § 7 si vyhradzuje právo
neprijať úspešnú ponuku ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota uvedená pre daný
predmet zákazky. VI.2.8. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje podľa § 36 zákona o verejnom obstarávaní. Spôsoby zloženia
zábezpeky ponuky: Zábezpeku môže uchádzač poskytnúť vo forme potvrdenia banky o poskytnutí bankovej záruky za
uchádzača v požadovanej výške, alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet obstarávateľa podľa § 7 v
banke. Výška zábezpeky: 2.500,00 Eur. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať že banka uspokojí veriteľa /
obstarávateľa podľa § 7 - ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o., 065 48 Kyjov 248, IČO: 36 446 084 / za dlžníka
/uchádzača/ v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech obstarávateľa podľa § 7. V záručnej listine sa
banka musí zaviazať zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 pracovných dní po doručení výzvy obstarávateľa podľa § 7 na
zaplatenie. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím viazanosti ponúk. Záručná listina musí byť súčasťou ponuky. Musí
byť vyhotovená v slovenskom jazyku v prípade zahraničnej banky v jazyku sídla banky a zároveň jeho úradný preklad v
rozsahu a platnosti v zmysle zákona do slovenského jazyka. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky bude uchádzač
z verejného obstarávania vylúčený. Banka obstarávateľa podľa § 7: UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Prešov, číslo
účtu 6620725026/1111, variabilný symbol bude IČO uchádzača. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet
obstarávateľa podľa § 7 najneskôr v deň a hodinu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak záručná listina nebude
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súčasťou ponuky, alebo ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte obstarávateľa podľa § 7 bude uchádzač z
verejného obstarávania vylúčený.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
17.07.2013
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