
Výzva na predloženie cenovej ponuky – Súťažné podklady 
 

 
 
v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu 

tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020, si Vás dovoľujeme 
vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, a to v súlade s podmienkami tak, 

ako je uvedené nižšie. 
 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Pernecká agrárna spoločnosť,  spol. s r.o., Pernek 355, 900 53 
IČO: 34127143,  IČ DPH: SK2020377656 
Zapísaný v OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13257/B 
Kontakt: Ladislav Dulanský, 0905/35 41 80, obstaranie@agropartner.sk 
 

2. Adresa pre doručovanie: 
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o. 
Plavecké Podhradie 258, 906 36  
Kontakt: Ladislav Dulanský, 0905/35 41 80, obstaranie@agropartner.sk 
 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Modernizácia pozberovej linky “ na par. č. 3870/21  v k.ú.  Plavecký Peter. 

4. Opis predmetu zákazky: 
Strojno – technologická modernizácia pozostávajúca z minimálnych parametrov: 
- Dodávka a montáž  sušičky s minimálnym výkonom sušenia odsušku kukurice z 25 % 
na 15 % pri výkone od 9,5 do 10 t/hod 
- Dodávka a montáž medzioperačného sila s min. objemom 135 m3 
- Predčistička s minimálnym výkonom 60 t/hod 
- Technológia prevzdušňovania a merania teploty v silách 
- Dodávka príslušných dopravných ciest 
- Elektroinštalácia 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 – výkaz výmer  

 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie 
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 
04/2018 – 12/2019 

 
7. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky: 

Zákazka na dodanie tovaru s montážou 
 

8. Spôsob vzniku záväzku: 
Na základe Kúpnej zmluvy a následnej fakturácie. 
 
 

 



9. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH):  

251 000 Eur bez DPH  
 

10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky. Týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena 
maximálna.  
 
Cena bude navrhnutá v mene EUR bez DPH. 
 
Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť najmä 
zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu. Zmena dohodnutej 
ceny je možná len formou písomného dodatku k zmluve. 
 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.  
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

10.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa, časť ako oprávnený náklad v rámci zmluvy o NFP. 

10.2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.  
 
 

12. Obsah cenovej ponuky – doklady musia byť originály resp. overené fotokópie: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať, doklady nesmú byť staršie ako 3 

mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky: 

 

12.1. Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno 
uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo). 

12.2. Podrobnú kalkuláciu ceny podľa - viď. Príloha č. 2 – Výkaz výmer -  rozpočet 
členený podľa položiek (predkladá sa v písomnej aj elektronickej podobe na 
CD nosiči vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie 
údajov). 

Cenová ponuka musí byť potvrdená podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, tzn. 
Štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou. Musí byť potvrdená pečiatkou 
v prípade, ak je uchádzač povinný pečiatku používať. 
 

12.3. Doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 
poskytovať službu – nie starší ako 3 mesiace;  

12.4. Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho 
orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní; 

12.5. Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 



zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

12.6. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, 
reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie, 
 

 
Body 11.4, 11.5 a 11.6  je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený v „Zozname 
hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejného obstarávanie (ÚVO) a že všetky 
skutočnosti v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne predkladania cenových ponúk. 
 

Uchádzač celú ponuku predkladá 2x v originálnom vyhotovení resp. v overenej 
fotokópii – vloží do jednej obálky. 

 
13. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 8.1.2018 do 14:00 hod. 
Miesto predkladania ponúk:  na adrese uvedenej  v bode 1 alebo 2. v obálke označenej 
„súťaž - neotvárať” 

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo 
územia SR, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
úradne preložené do úradného slovenského jazyka, s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 
prekladateľmi. 
Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 8.1.2018  o  15:00 hod. 
-   Miesto otvárania ponúk:  budova sídla spoločnosti ako je uvedené v bode 1 
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle 
§52 zákona 
 
Vyhodnotenia ponúk – Dátum a čas vyhodnotenia ponúk : 16.1.2018 o 9:00 hod  
-   Miesto vyhodnotenia ponúk:  budova sídla spoločnosti ako je uvedené v bode 1 
 Vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 zákona 
 
14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH. 
 

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na 
prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 
 

15. Obchodné podmienky: 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná  kúpna zmluva 
 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný 
obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že 
neuspel. 
 

17. Doplňujúce informácie:  



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným 
obstarávateľom. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok zadávania zákazky. 
 
Od víťazného uchádzača vyhlasovateľ písomne vyžiada do 5 pracovných dní (za 
predpokladu, že uvedené doklady už nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky): 
a) Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady 

prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace, 
b) Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3  mesiace. Ak uchádzač má 

sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát 
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených 
dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO), 

c) Uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
 
V Perneku, dňa: 6.12.2017 

Ladislav Dulanský 
           konateľ 

Prílohy: 
Príloha č. 1  
Príloha č. 2 
 
 


