Obchodná verejná súťaž
Výzva na podávanie návrhov na odpredaj EKS Tauris – Derby vyvinutý špeciálne pre Testovacie
stanice.
1.Vyhlasovateľ
Názov : Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
Sídlo : Akademická 4, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba : Ing. Pavol Javorček, sekretár SZCHPH
Tel. : 0917 534 964
E-mail : szchph@postoveholuby.sk

2.Predmet súťaže
Elektronický konštatovací systém TAURIS – Derby
Systém bol dodaný sponzorom Majstovstiev sveta v roku 2012 v Testovacej stanici SZCHPH v Nitre.
EKS pozostáva z týchto komponentov :
Záložný terminál Black UP -1 ks / použitý iba vo finále MS 2012 / minimálna cena 200.EUR
-

Antény štvorpolové 53 x 18 cm minimálna cena za 1 ks – 130.- EUR

Zosilňovač signálu s možnosťou napojenia na náhradný zdroj energie / autobatériu/ - 1
ks minimálna cena 12.- EUR
-

Nasadzovacia matka – 1 ks minimálna cena 90.- EUR

CD s nahratým softwarom originál pre testovaciu stanicu - TAURIS DERBY – 1ks
minimálna cena 33.- EUR
-

Počítačová zostava bez tlačiarne – 1 ks minimálna cena 1.- EUR

-

Čípy nepoužité Tauris S2 – 160 ks – minimálna cena 1,2 .- EUR za jeden číp

-

Čípy použité / Tauris 2000 / – 142 ks minimálna cena za jeden číp – 1,00 .- EUR

Vyvolávacia / minimálna cena / celej zostavy stanovená pre zasielanie ponúk na odpredaj je 1450.EUR.
3.Obsah návrhu.
Navrhovateľ je povinný vyhlasovateľovi súťaže predložiť nasledovné údaje:

Svoj návrh ceny za ponúkanú celú zostavu TAURIS DERBY
V prípade ,že navrhovateľ bude chcieť zakúpiť iba niektoré komponenty zo zostavy,
predloží návrh ceny za tieto komponenty.
Identifikačné údaje navrhovateľa / obchodný názov, adresa, resp. u fyzických osôb –
meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický a e-mailový kontakt
Dátum a podpis osoby navrhovateľa, prípadne pečiatka organizácie.
4. Kritéria hodnotenia ponúk.
Hodnotiacim kritériom bude najvyššia navrhnutá cena vyjadrená v EUR. Vyhodnotené budú
prednostne ponuky na celú zostavu. V prípade, ak v návrhoch budú zistené rovnaké kúpne ceny
a tieto budú vyhodnotené zároveň ako najvyššie spomedzi predložených návrhov, úspešným bude
ten navrhovateľ, ktorý návrh predložil vyhlasovateľovi do súťaže skôr.
5. Spôsob a miesto podávania návrhov
Miesto doručenia návrhov :
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra
Formálne náležitosti podávania návrhov.
Navrhovateľ predloží svoj návrh písomne v samostatnej uzavretej zapečatenej obálke, ktorá bude
mať označenie : Obchodná verejná súťaž / Tauris/ - NEOTVÁRAŤ
6. Lehota na predkladanie návrhov
Termín : do 20.5.2018
Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do súťaže.
Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov.
7. Termín obhliadky
V prípade záujmu navrhovateľa je možné si s kontaktnou osobou dohodnúť termín obhliadky.
8.Lehota na oznámenie vybraného návrhu
Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov do 21.5.2018 a do 31.5.2018 písomne
oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh a zároveň ho vyzve na
uzatvorenie zmluvy na predmet súťaže. Navrhovateľom, ktorí boli neúspešní , oznámi, že ich
návrhy odmietol.
9. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
- zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť
- zrušiť súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným podmienkam
- zrušiť súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a nebolo
možné ich predvídať

- v prípade, že navrhovateľ, ktorého návrh vyhlasovateľ vyhodnotil ako najvhodnejší
z predložených návrhov, z akéhokoľvek dôvodu odmietne uzavretie zmluvného vzťahu , o čom
písomne upovedomí vyhlasovateľa, vyzve vyhlasovateľ na uzavretie zmluvného vzťahu
navrhovateľa, ktorého návrh bol vyhodnotený ako druhý v poradí.
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži
- predložením návrhu do súťaže v lehote na predkladanie návrhov navrhovateľ akceptuje
podmienky súťaže stanovené vyhlasovateľom a zaväzuje sa s nimi riadiť
31.3.2018

Ing. Peter Kristiňak - predseda ekonomickej komisie SZCHPH

