AGROREÁL, a.s.
Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom

Výzva na predloženie cenovej ponuky
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) oznamujeme zadávanie zákazky na
dodanie poľnohospodárskeho stroja - dvojrotorového zhrňovača. Cenovú ponuku na predmetnú zákazku je
potrebné vypracovať podľa pokynov tejto výzvy.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

AGROREÁL, a.s.
Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
Ing. Andrej Sokol, predseda predstavenstva
31707424

2. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Dodávka poľnohospodárskeho stroja podľa nasledovnej technickej špecifikácie:
Dvojrotorový zhrňovač – 1 ks
 minimálny pracovný záber – 6,4 m
 odkladanie riadku v smere jazdy vľavo
 tandemová náprava
 multifunkčné čelné kopírovacie koliesko
 osvetlenie s výstražnými tabuľami
 technické osvedčenie
Predpokladaná hodnota zákazky je 15.000,00 € bez DPH.
3. Miesto a termín dodania tovaru:
Miesto dodania: AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
Termín dodania:: do 3 mesiacov od podpísania kúpnej zmluvy
4. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka na dobu určitú
5. Obchodné a zmluvné podmienky:
Objednávateľ:
Názov:
AGROREÁL, a.s.
Sídlo:
Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
Zastúpený: Ing. Andrej Sokol, predseda predstavenstva
IČO:
31707424
DIČ:
2020505663
IČ DPH:
SK2020505663
Zapísaný v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 602/V
Predmet kúpnej zmluvy:
Podľa bodu 2 tejto výzvy.
Kúpna cena:
Cena bude vyjadrená v EURO v zložení:
- cena bez DPH
- sadba a výška DPH
- cena s DPH
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, uvedie zmluvnú cenu celkom.
Platobné podmienky:
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe riadne vystavenej faktúry.
Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové doklady.

Splatnosť faktúry bude 30 dní od vystavenia faktúry.
Prílohou kúpnej zmluvy bude opis technického vybavenia stroja, zoznam servisných stredísk vo
vzdialenosti do 100 km od miesta dodania tovaru.

6. Spracovanie a obsah ponuky:
6.1. Ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou poverenou konať v mene uchádzača.
6.2. Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje uchádzača
b) ponukovú cenu vyjadrenú v EURO v nasledovnom zložení :
- cena bez DPH,
- sadzba a výška DPH
- cena s DPH
c) opis technického vybavenia predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve
(fotodokumentácia, prospekty a pod.)
d) zoznam a kontakt servisných stredísk vo vzdialenosti do 100 km od miesta dodania
6.3. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
6.4. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
7. Lehota na predkladanie cenových ponúk

7.1. Ponuka musí byť predložená najneskôr do 02.09.2013 do 12:00 osobne alebo poštou na adresu:

AGROREÁL, a.s., Hlavná 322/166, 076 31 Streda nad Bodrogom
Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke.
7.2. Obal ponuky musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy
- názov a sídlo uchádzača
- upozornenie: „NEOTVÁRAŤ - VO“
7.3. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia:

8.1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
8.2. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré splnili podmienky bodu 6.2 tejto výzvy.
8.3. Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača a uchádzačov neúspešných.
8.4. Úspešným uchádzačom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní s ostatnými
8.5.

ponukami najnižšiu cenu.
Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi doklad o oprávnení dodávať tovar.

9.

Ostatné informácie

9.1. Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky v lehote na predkladanie ponúk dňa
02.09.2013 o 13:00 hod.

9.2. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným
uchádzačom do 10 dní odo dňa predkladania cenových ponúk.

S pozdravom

Ing. Andrej Sokol
predseda predstavenstva

