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VÝZVA  NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

 
podľa usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, 

stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 

 

Názov zákazky: 

„Skladové kontajnery“ 

 

1. Identifikácia prijímateľa:  

Prijímateľ v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:  

Názov prijímateľa:  Ing. Bálint Pém  

Sídlo:    Hlavná 16, 946 39 Patince 

Štatutárny zástupca:  Ing. Bálint Pém 

IČO:    31194044 

DIČ:    1020106626 

IČ DPH:   SK1020106626 podľa §4      

Tel.:    0905 262 276 

E-mail:   pbalintgazda@gmail.com 

 

2.    Adresa a kontaktné miesto, odkiaľ možno získať ďalšie informácie a na ktoré 

musia byť doručené ponuky: 

Obchodné meno:  EPIC Partner a.s.                                

Sídlo:    Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno  

IČO:    48 038 521 

DIČ:    2120034510     

Kontaktná osoba:  Ing. Alexandra Surovecová 

Telefón:   0915 334 416                                                        

Email:    surovecova@epicpartner.sk                                                           

3. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je obstaranie skladových kontajnerov v 

zmysle technickej špecifiácie, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve na predkladanie ponúk. 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva 

 

mailto:pbalintgazda@gmail.com
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5. Predpokladaná hodnota zákazky:  119 400,00 EUR celkom  

( 2 x 59 700,00 EUR bez DPH ) na základe oprávnených výdavkov schválených 

v Zmluve o NFP. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Patince 

7. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou 

výzvy 

8. Lehota na predloženie ponuky: 15 pracovných dní od doručenia tohto písomného 

oslovenia 

9. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk: 02.02.2018 

10. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Kontaktná adresa uvedená v bode 2. V prípade osobného doručenia uchádzači 

odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

11. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Najnižšia cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH. Úspešným 

uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za požadovaný predmet 

zákazky v EUR bez DPH.  

12. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe 

v slovenskom jazyku.  

Na obálke musí byť jednoznačne označený celý názov uchádzača ako aj prijímateľa 

a označenie „SÚŤAŽ - neotvárať“. Uchádzačom sa neumožňuje predkladať variantné 

riešenie.   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, 

IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a 

pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Cenová ponuka uchádzača bez DPH – príloha č. 2 tejto výzvy (ak uchádzač 

nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky) 

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z 

obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 

(originál alebo úradne osvedčená fotokópia). 
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d. Výpis z registra trestov (za každého štatutárneho zástupcu) – doklad nesmie 

byť starší ako 3 mesiace (originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

e. Potvrdenie uchádzača o prijatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných 

podkladov! (Príloha č.1 výzvy na predkladanie ponúk) 

f. Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny 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 a verejnej dražbe. (Príloha č.3) 

g. 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. (Príloha č.3) 

h. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, 

reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie. (Príloha č.3) 

i. Doklady v písm. f), g) a h) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, 

že je vedený v ,,Zozname hospodárskych subjektov” vedeného Úradom pre 

verejné obstarávanie (ÚVO) a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do 

tohto zoznamu sú platné v termíne predkladania cenových ponúk. 

13. Otváranie ponúk: 02.02.2018  14:00 hod. 

        EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno 

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle § 

52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona! 

14. Postup pri otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk 

preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského 

oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. 

výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 

totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo 
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výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom 

plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie. 

15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018 

 

S úctou,  

 

 

 

                V Komárne dňa 03.01.2018 

                Ing. Alexandra Surovecová  v. r. 

           Splnomocnená osoba na výkon VO 
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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk 

 

POTVRDENIE O PREVZATÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE 

CENOVÝCH PONÚK 
 

„Skladové kontajnery“ 
 

 

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú som prebral poštou                           

dňa ....................................., Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si 

preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo 

Výzve na predloženie cenovej ponuky. 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 
 

Obchodný názov:  

Sídlo:  

Kontaktná adresa:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Štatutárny zástupca:  

Email:  

Telefón:  

Fax:  
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Príloha č. 2 
 

Technická špecifikácia 

 

Skladové kontajnery 2 ks 
Splnenie 

podmienky 

(ÁNO/NIE) 

Ekvivalentné 

riešenie 

Rozmery DxŠxV 12000x3000x3000 mm   

Podlahový rám UNP 160 – pozdĺžne nosníky   

 U120x40x40x4 – priečne nosníky   
 Podlaha-sĺzičkový ocelový plech - 4+1 mm 

vodotesne zváraný 
  

 Izolácia podlahy – minerálna vlna Nobasil 

100mm, pokritý s hladkým pozinkovaným 

plechom 

  

Strešný rám 

kontajnera 
Pozdĺžny nosník JAKL 80/80/4 mm   

 Trapézový plech 2 mm   

 Nosná konštrukcia na fotovoltaiku   

Steny 

kontajnera 
2 mm-ový trapézový plech   

 Na čele kontajnera 2 krídlové kontajnerové 

dvere s tyčovým uzáverom 
  

Izolácia 

kontajnera 
50 mm sendvičové panely Brucha   

 Protikorózna ochrana kontajnera (základ: 

akrylátová farba 120mi, vrchná: 2KPur farba 

80mi 

  

 

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď 

uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:  

ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky 

NIE – ponúkaná služba uvedené  podmienky nespĺňa 

 

Prijímateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný tovar, pri dodržaní týchto podmienok:  

a)  ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 

zároveň ekvivalent musí mať rovnaké alebo väčšie ponúkané parametre, pričom objem 

kontajnera musí byť tiež rovnaký alebo väčší  

b) uchádzač musí v ponuke predložiť technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom 

rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný tovar je 

alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov. 
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Prijímateľ podľa § 42 ods. 3 nevie opísať predmet zákazky bez odvolania sa na konkrétneho 

výrobcu alebo obchodné značenie preto povoľuje predloženie ekvivalentných riešení.  

 

 

Návrh na plnenie kritérií pre platcov DPH – cena vyjadrená v EUR: 

 

Návrh na plnenie kritérií pre neplatcov DPH – cena vyjadrená v EUR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
V ................................, dňa.......................... 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkom bez DPH Výška DPH (20%) Cena celkom s DPH 

   

Cena konečná 
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Príloha č. 3 
 

Čestné vyhlásenie 
 

Názov uchádzača:  

Názov projektu: „Budovanie skladovania maku vo firme Ing. Bálint Pém – H LEVEL“ 

Názov zákazky: „Skladové kontajnery“ 

Štatutárny 

zástupca(ovia): 

 

 

  

Ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že: 

 

a) uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny 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 a verejnej dražbe, 

b) uchádzač 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. 

c) uchádzač nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené 

exekučné konanie. 

 

 

Ako štatutárny orgán uchádzača čestne prehlasujem, že som si vedomý dôsledkov 

vyplývajúcich z nepravdivých údajov. 

 

 

 

V ................................, dňa.......................... 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu (ov) 
 

 

 

 

 

 

 

 


