POĽNONÁKUP TATRY, A.S.
SLAVKOVSKÁ 36, KEŽMAROK 060 01
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Poľnonákup TATRY, a.s., Slavkovská 36, Kežmarok 060 01
podľa § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
o predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy

1.

Identifikácia vyhlasovateľa
Obchodné meno:
Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo:
Slavkovská 36, Kežmarok 060 01
Zastúpený:
JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva
IČO:
36 447 927
DIČ:
2020021058
IČ DPH:
SK 2020021058
IBAN:
SK57 0200 0000 0000 0170 1562
SWIFT (BIC):
SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka
č. 10026/P.

2.

Názov zákazky podľa vyhlasovateľa:
Pšenica potravinárska, úroda 2015, úroda 2016 - vyskladnenie.
Stručný opis:
Cieľom obchodnej verejnej súťaže je zabezpečiť výber najvhodnejšej definitívnej ponuky na
uzavretie kúpnej zmluvy, odpredaj pšenice potravinárskej, úroda 2015 a úroda 2016,
množstvo 10 070,36 ton.
Účastník predloží súťažných návrh na celý predmet obchodnej verejnej súťaže, vypracovaný
v súlade s týmto Oznámením o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „Oznámenie“).
Podrobný opis predmetu obchodnej verejnej súťaže tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia.

3.

Typ zmluvy:
Zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi vyhlasovateľom na jednej strane a úspešným
navrhovateľom na strane druhej, ktorej predmetom je kúpa/predaj tovaru podľa § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len “kúpna
zmluva” alebo “zmluva”).

4.

Oprávnení navrhovatelia
Navrhovateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči
vyhlasovateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich
voči vyhlasovateľovi spoločne. Pred podpisom kúpnej zmluvy sa vyžaduje, aby skupina
dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia kúpnej zmluvy uzatvorila a predložila vyhlasovateľovi
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zmluvu v súlade s platnými predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili
spoločne a nerozdielne za záväzky voči vyhlasovateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu
obchodnej verejnej súťaže.
5.

Zábezpeka súťažného návrhu a lehota viazanosti súťažných návrhov

5.1. Zábezpeka súťažného návrhu sa vyžaduje. Vyhlasovateľ požaduje viazanosť súťažného návrhu
zabezpečiť zábezpekou súťažného návrhu vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc eur),
resp. ekvivalent v inej mene.
5.2. Spôsoby zloženia zábezpeky súťažného návrhu:
5.2.1. poskytnutím bankovej záruky za navrhovateľa
 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, resp. obdobného právneho predpisu
platného krajine sídla navrhovateľa. Záručná listina môže byť vystavená bankou
alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
banka uspokojí veriteľa (vyhlasovateľa) podľa bodu 1 tejto časti Oznámenia za
dlžníka (navrhovateľa) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky súťažného
návrhu v prospech vyhlasovateľa,
banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky súťažného návrhu vo výške
podľa bodu 5.1. tohto Oznámenia.
 Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení výzvy
vyhlasovateľa na zaplatenie, na účet vyhlasovateľa podľa bodu 5.2.2.
 Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením
záručnej listiny vyhlasovateľovi.
 Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti súťažného návrhu
podľa bodu 5.8., resp. predĺženej lehoty viazanosti súťažného návrhu podľa bodu
5.9.
 Banková záruka zanikne:
plnením banky v rozsahu, v akom banka za navrhovateľa poskytla plnenie
v prospech vyhlasovateľa,
odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti,
uplynutím doby platnosti, ak si vyhlasovateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny,
alebo v dobe platnosti bankovej záruky navrhovateľ nepožiadal o predĺženie
doby platnosti bankovej záruky.
 Banková záruka podľa bodu 5.2.1. tohto Oznámenia, v ktorej banka písomne
vyhlási, že uspokojí vyhlasovateľa za navrhovateľa do výšky finančných
prostriedkov, ktoré vyhlasovateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti súťažného
návrhu navrhovateľa, musí byť súčasťou súťažného návrhu. Ak bankovú záruku
poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky,
banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla
takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka
(slovenského jazyka), to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 Ak záručná listina nebude súčasťou súťažného návrhu, bude navrhovateľ
z obchodnej verejnej súťaže vylúčený.
5.2.2.
zložením finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
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Finančné prostriedky musia byť zložené na účet vyhlasovateľa najneskôr v lehote na
predkladanie súťažných návrhov:
IBAN: SK57 0200 0000 0000 0170 1562
Konštantný symbol (KS): 0558
Variabilný symbol (VS): IČO navrhovateľa
Účel platby: zabezpeka – vyskladnenie psenica.
 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr
v momente uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov podľa bodu 10.
tohto Oznámenia. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných
prostriedkov na účet vyhlasovateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti súťažných
návrhov podľa bodu 5.8., resp. predĺženej lehoty viazanosti súťažných návrhov
podľa bodu 5.9. tohto Oznámenia.
 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte vyhlasovateľa podľa bodov
uvedených vyššie, bude navrhovateľ z obchodnej verejnej súťaže vylúčený.
5.2.3.
Vyhlasovateľ uvoľní alebo vráti navrhovateľovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
uzavretia kúpnej zmluvy. Vyhlasovateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod
finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 5.1. tohto Oznámenia, ktoré slúžili ako
zábezpeka návrhu navrhovateľa, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka
alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
5.3.
Zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa, ak navrhovateľ
a) odstúpi od svojho súťažného návrhu v lehote viazanosti súťažných návrhov alebo
b) neposkytne súčinnosť a odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu.
5.4. Spôsob zloženia zábezpeky si navrhovateľ vyberie podľa podmienok zloženia uvedených
v bode 5.2.
5.5. V prípade predĺženia lehoty viazanosti súťažných návrhov podľa bodu 5.9. zábezpeka
súťažných návrhov naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk navrhovateľov až do uplynutia
takto primerane predĺženej lehoty viazanosti súťažných návrhov.
5.6. Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet vyhlasovateľa
v prípade predĺženia lehoty viazanosti súťažných návrhov naďalej zabezpečuje viazanosť
súťažných návrhov až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti súťažných návrhov, pokiaľ
navrhovateľ vyhlasovateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti
súťažných návrhov necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný.
5.7. V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota
viazanosti súťažných návrhov, bude navrhovateľ povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty
viazanosti súťažných návrhov doručiť listinu vystavenú bankou (predĺženie pôvodnej
bankovej záruky), dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky),
pokiaľ navrhovateľ vyhlasovateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti
súťažných návrhov necíti byť ďalej svojim súťažným návrhom viazaný. Navrhovateľ môže
nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti súťažných návrhov.
5.8.
Navrhovateľ je svojim súťažným návrhom viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie
súťažných návrhov až do uplynutia lehoty viazanosti súťažných návrhov stanovenej
vyhlasovateľom do 31. 01. 2020.
5.9. V prípade nepredvídateľných okolností sa navrhovateľom oznámi primerané predĺženie
stanovených lehôt.
6.

Náklady na súťažný návrh
a) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením súťažného návrhu znáša navrhovateľ
bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi.
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b) Súťažné návrhy doručené na adresu uvedenú v bode 10. a predložené v lehote na
predkladanie súťažných návrhov podľa bodu 10. sa navrhovateľom nevracajú. Zostávajú
ako súčasť dokumentácie o obchodnej verejnej súťaži.
c) Navrhovatelia zodpovedajú za pozorné preštudovanie Oznámenia vrátane všetkých
doplnení, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na predkladanie súťažných návrhov. V
prípade, že navrhovateľ uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu
ceny navrhovateľa vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností navrhovateľa.
d) Predložením svojich súťažných návrhov sa navrhovatelia pokladajú za oboznámených so
všetkými relevantnými zákonmi a predpismi v Slovenskej republike, ktoré akýmkoľvek
spôsobom môžu ovplyvňovať alebo platia pre operácie a činnosti obsiahnuté v Oznámení
a následne v kúpnej zmluve.
7.

Vyhotovenie ponuky
a) Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie
jej obsahu. Súťažný návrh musí byť vyhotovený nezmazateľným atramentom rukopisom,
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej
obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
b) Vyhlasovateľ odporúča, aby súťažný návrh navrhovateľa bol zviazaný v celku bez možnosti
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí teda tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje
knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením
páskou a opatrená pečiatkou navrhovateľa, alebo rýchloviazač doplnený špagátovým
spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou navrhovateľa.
c) Súťažný návrh musí byť podpísaná navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v mene navrhovateľa. Vyhlasovateľ odporúča, aby všetky strany súťažného návrhu
boli parafované navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene
navrhovateľa a očíslované vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez
kombinácie abecednými znakmi.

8.

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov
Najvyššia cena vyjadrená v EUR ako výška celkovej ceny predmetu obchodnej verejnej súťaže
vyjadrená v EUR bez DPH.
Tovar
Pšenica potravinárska, úroda 2016
Obilné silo Hontianske Nemce
Pšenica potravinárska, úroda 2015
Obilné silo Hontianske Nemce

Tovar
Pšenica potravinárska, úroda 2016
Obilné silo Hontianske Nemce
Pšenica potravinárska, úroda 2015
Obilné silo Hontianske Nemce

M.j.

Cena za m.j.
EUR bez DPH

DPH
v EUR

Cena za m.j.
EUR s DPH

Celková cena
EUR bez DPH

DPH
v EUR

Celková cena
EUR s DPH

tona
tona

Počet M.j.
9 952,36
118,00
∑
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Úspešným bude súťažný návrh navrhovateľa, ktorý poskytne vyhlasovateľovi najvyššiu
(celkovú) cenu za predmet obchodnej verejnej súťaže bez dane z pridanej hodnoty. Poradie
ostatných súťažných návrhov sa zostaví podľa výšky ponúknutej ceny zostupne od 2 po x,
kde x je počet uchádzačov.
Návrh navrhovateľa na plnenie kritéria podpísaný osobou oprávnenou konať za navrhovateľa:
Tabuľka č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Návrh navrhovateľa na plnenie kritérií
Názov navrhovateľa :
Adresa navrhovateľa :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Tel:

Fax :

e.mail :

www :

Bankové spojenie :
Č. účtu :
Návrh navrhovateľa na plnenie kritéria
Celková cena predmetu obchodnej verejnej súťaže (v EUR bez DPH) :
9.

Ceny uvádzané v ponuke
a) Navrhovateľom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v súťažnom návrhu navrhovateľa, bude vyjadrená v eurách.
b) Cena za kúpu tovaru musí byť stanovená podľa 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
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich
právnych predpisov.
c) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý predmet obchodnej verejnej
súťaže. V prípade, že súťažný návrh navrhovateľa bude úspešný, nebudú sa brať do úvahy
žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny súťažného návrhu vyplývajúce z chýb alebo
opomenutí povinností navrhovateľa, a to najmä z nesprávneho alebo nepresného ocenenia
predmetu obchodnej verejnej súťaže.
d) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba DPH a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
e) Ak uchádzač obchoduje s tovarom, ktorým je predmet zákazky v režime prenesenej
daňovej povinnosti, na túto skutočnosť upozorní/uvedie v ponuke a zohľadní pri vyčíslení
sadzby DPH, výšky DPH a zmluvnej ceny vrátane DPH.
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10.

Predkladanie súťažných návrhov
Súťažné návrhy „ZÁVÄZNÁ PONUKA“ je potrebné doručiť na adresu: Poľnonákup TATRY,
a.s., Slavkovská 36, Kežmarok 060 01.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov uplynie: dňa 16. 12. 2019 o 10,00 hod.
Jazyk, v ktorom sa súťažné návrhy predkladajú: slovenský, resp. český.
Ak súťažný návrh predkladá navrhovateľ so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad v štátnom jazyku.
Na obálke/obale súťažného návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
 obchodné meno a sídlo kontaktného miesta,
 obchodné meno a sídlo navrhovateľa,
 označenie: „Obchodná verejná súťaž – ZÁVÄZNÁ PONUKA - neotvárať“,
 označenie heslom „Pšenica potravinárska, úroda 2015, 2016 - vyskladnenie“.

11. Otváranie obálok s ponukami
Otváranie obálok so súťažnými návrhmi sa uskutoční na adrese Poľnonákup TATRY, a.s.,
Slavkovská 36, Kežmarok 060 01.
Otváranie obálok so súťažnými návrhmi sa uskutoční dňa 16. 12. 2019 o 1030 hod. miestneho
času a je neverejné (vyhlasovateľ neumožňuje účasť navrhovateľov na otváraní súťažných
návrhov).
12. Hodnotenie obsahu súťažných návrhov
Súťažný návrh predložený navrhovateľom musí obsahovať tieto doklady:
a) vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže určenými
vyhlasovateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa,
b) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ nie je daňovým dlžníkom; citované
vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými konať
za navrhovateľa,
c) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ nie je dlžníkom poistného na sociálnom
poistení (dôchodkovom, nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v
nezamestnanosti, poistení do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie; citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom
alebo osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa,
d) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom
poistení (za každú zdravotnú poisťovňu); citované vyhlásenie musí byť podpísané
navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa,
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ nie je v likvidácii; citované vyhlásenie
musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za
navrhovateľa,
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čestné vyhlásenie navrhovateľa, že voči navrhovateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia1;
citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou/osobami
oprávnenými konať za navrhovateľa (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy),
g) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že voči navrhovateľovi nebolo začaté konkurzné /
reštrukturalizačné konanie; citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa (nie je relevantné pre subjekty
verejnej správy),
h) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že na majetok navrhovateľa nie je vyhlásený konkurz;
citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo osobou/osobami
oprávnenými konať za navrhovateľa (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy),
i) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že voči navrhovateľovi nebol zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; citované vyhlásenie musí byť podpísané
navrhovateľom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa (nie je
relevantné pre subjekty verejnej správy),
j) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu2 za obdobie od jeho účinnosti
(1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2
písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie piatich rokov od
porušenia tohto zákazu; citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa,
k) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom; citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa,
l) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že navrhovateľ má vysporiadané finančné vzťahy s
Vyhlasovateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané navrhovateľom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za navrhovateľa,
m) ponúknutú cenu stanovenú podľa bodu 9. tohto Oznámenia,
n) zábezpeku súťažného návrhu alebo doklad o zložení zábezpeky súťažného návrhu podľa
bodu 5. tohto Oznámenia.
Ak súčasťou súťažného návrhu nebudú potvrdenia, doklady a dokumenty podľa tohto bodu
Oznámenia, bude tento súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže vylúčený.
f)

13. Vyhodnotenie súťažných návrhov
Vyhlasovateľ po vyhodnotení súťažných návrhov do 08. 01. 2020 písomne oznámi všetkým
navrhovateľom, ktorých súťažné návrhy sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia súťažných
návrhov.
14. Ďalšie informácie
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením súťažného návrhu a iných
dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním súťažných
návrhov znáša navrhovateľ bez finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok obchodnej verejnej súťaže.

Napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1
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b) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predmetnú obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť
v prípade, ak sa zmenia okolnosti, ktoré vyhlasovateľ nemohol v čase vyhlásenie tejto
obchodnej verejnej súťaže predvídať.
c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predmetnú obchodnú verejnú súťaž kedykoľvek zrušiť
v prípade, ak sa v priebehu tejto obchodnej verejnej súťaže vyskytli dôvody hodné
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od vyhlasovateľa požadovať, aby v obchodnej
verejnej súťaži pokračoval.
d) Úspešný navrhovateľ je oprávnený vyskladniť tovar (predmet obchodnej verejnej súťaže)
až po úplnom zaplatení kúpnej ceny na bankový účet vyhlasovateľa. Úspešný navrhovateľ
je povinný uhradiť celkovú kúpnu cenu na účet vyhlasovateľa najneskôr do 15 (pätnástich)
dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
e) Vyhlasovateľ predpokladá uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným navrhovateľom najneskôr
do 31. 01. 2020.
f) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov obchodnej
verejnej súťaže.

V Kežmarku dňa 02. 12. 2019.

_____________________________________________
JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva
Poľnonákup TATRY, a.s.
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Príloha č. 1
PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tovar:

Pšenica potravinárska, úroda 2015, úroda 2016

Akosť:

STN 46 1100-2/Nariadením komisie EÚ 742/2010

Množstvo:

10 070,36 ton

Miesto uloženia (vyskladnenia):



Obilné silo Hontianske Nemce, Hontianske Nemce 259,
962 65 Hontianske Nemce: 9 952,36 ton úroda 2016
Obilné silo Hontianske Nemce, Hontianske Nemce 259,
962 65 Hontianske Nemce: 53,82 ton, úroda 2015

Merná jednotka:

tona

Tolerancia množstva:

± 0,2 %

Dodacia parita:

EX WORKS podľa INCOTERMS 2010 od skladovateľa Poľnonákup
TATRY, a.s., Obilné silo Hontianske Nemce

Termín vyskladnenia:

do 31. 03. 2020.
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