
 

Súťažné podklady na zabezpečenie predmetu zákazky podľa Usmernenia PPA č.8/2017 k 

obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v aktuálnom 

znení 1. Identifikačné údaje obstarávateľa : 

 

I. 

Identifikačné údaje obstarávateľa : 

Názov Agrourbár spol. s r.o. 

Sídlo Hlavná 233, 053 15 Hrabušice  

Štatutárny zástupca Ing. Ján Kurňava, konateľ 

IČO 36177369                             DIČ 2020033114                  IČ DPH SK2020033114 

E-mail agrourbar2@gmail.com     Telefón +421534490405 

Internetová stránka http://www.urbariathrabusice.sk/o-nas/agrourbar/ 

 

Kontaktná osoba pre zabezpečenie obstarávania: JUDr. Anna Filipová 

Adresa : Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

Telefón : 0948604029, e-mail : judr.filipova.vo@gmail.com 

 

II. 

Druh zákazky: tovar 

 

III. 

Predmet obstarávania  

Názov projektu: Podpora na  investície do poľnohospodárskych podnikov v oblasti živočíšnej výroby 

Názov procesu: Poľnohospodárske stroje 

Stručný opis zákazky: Cieľom tohto verejného obstarávanie je výber dodávateľa technologického 

zariadenia s príslušenstvom pre potreby realizácie projektu spolufinancovaného z operačného 

programu: PPA/Program rozvoja vidieka/ Investície do hmotného majetku 

CPV kód: 16000000-5 Poľnohospodárske stroje 

 

IV. 

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bola určená na základe prieskumu trhu ako aritmetický 

priemer: 

Odvíjač na valcové balíky 13650,00 EUR bez DPH 

Lis na valcové balíky 33166,67 EUR bez DPH 

Zhrňovač krmovín 17670,00 EUR bez DPH 

SPOLU PHZ: 64486,67 EUR bez DPH 

 

 

http://www.urbariathrabusice.sk/o-nas/agrourbar/


V. 

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

1. Odvíjač na valcové balíky – minimálne požiadavky v zmysle špecifikácie (Príloha č. 2 súťažných 

podkladov) 

2. Lis na valcové balíky – minimálne požiadavky v zmysle špecifikácie (Príloha č. 2 súťažných 

podkladov) 

3. Zhrňovač krmovín – minimálne požiadavky v zmysle špecifikácie (Príloha č. 2 súťažných podkladov) 

sociálny aspekt: NIE  

zelené VO:  NIE 

Finančné a ekonomické postavenie neuplatňuje sa 

Technická a odborná spôsobilosť neuplatňuje sa 

miesto dodania:  Agrourbár spol. s r.o., Hlavná 233, 053 15 Hrabušice 

 

VI. 

Predloženie ponuky: Ponuku je možné predložiť kompletne na všetky predmety Zákazky ako aj len na 

jej časti, bez variantných riešení. 

Spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku. Ponuky sa 

predkladajú v písomnej forme a na pamäťovom médiu (CD) v uzatvorenom nepriehľadnom obale a to 

výlučne doporučenou poštou ako doporučená zásielka v termíne do : v zmysle výzvy na predkladanie 

ponúk 

Adresa doručenia :  Agrourbár spol. s r.o., Hlavná 233, 053 15 Hrabušice 

Lehota viazanosti ponuky je stanovená : do 31.08.2021 

Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť uchádzačom predložená v písomnej forme a na pamäťovom médiu (CD), pričom 

musí obsahovať nasledovné: 

1 Identifikačné údaje uchádzača - v súlade so vzorom, ktorý tvorí Prílohu č.1 súťažných podkladov 

2 Cenovú ponuku - Návrh na plnenie kritéria - v súlade so vzorom, ktorý tvorí Prílohu č.1 súťažných 

podkladov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke 

3. Originál alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu, ktorý preukáže oprávnenie realizovať 

predmet zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra), ktoré v deň 

odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace. 

4. Pokiaľ má uchádzač sídlo mimo SR, originál alebo overená fotokópia dokladu, ktorý podľa 

právneho poriadku štátu, v ktorom má uchádzač sídlo, dostatočne preukazuje oprávnenie uchádzača 

realizovať predmet zákazky a ktorý v deň odoslania ponuky Obstarávateľovi nebude starší ako 3 

mesiace 



5 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 3a resp. Prílohy č. 3b, v závislosti podľa toho či sa 

jedná o právnickú osobu alebo fyzickú osobu. 

6 Špecifikácia tovaru -vyplnenie Prílohy č. 2  s vyjadrením Uchádzača ku každému parametru stroja 

alebo technológie, či ho ponúkaný stroj alebo technológia spĺňa alebo nespĺňa, 

7 Požiadavka v súlade s bodom VII , ale iba v prípade, že uchádzač ju sám chce predložiť 

Ďalšie požiadavky na ponuku : 

a) Uchádzač predloží dve originál ponuky alebo dve úradne overené fotokópie ponuky 

b) Ponuka a všetky jej prílohy, nemôžu byť v deň odoslania ponuky obstarávateľovi staršie ako 3 

mesiace.  

c) Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou splnomocnenou na 

tento úkon, musí obsahovať otlačok pečiatky uchádzača a dátum vyhotovenia ponuky 

d) Originál alebo úradne overená fotokópia plnomocenstva. Plnomocenstvo musí obsahovať 

identifikačné údaje uchádzača a splnomocnenej osoby, jednoznačné vymedzenie úkonov, na ktoré sa 

plná moc udeľuje, úradne overený podpis Štatutárneho orgánu Uchádzača a deň udelenia 

plnomocenstva 

Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky 

/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a 

technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so 

zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 

Uchádzač uvádza finančné vyjadrenie Ponuky len v mene euro a bez dane z pridanej hodnoty, 

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie: 

(i) ak je Uchádzač právnická osoba,  čestné vyhlásenie Uchádzača o neexistencii Právoplatného 

odsúdenia za trestné činy, o neporušení Zákazu nelegálnej práce a o neexistencii Nepovolených 

skutočností, s uvedením, že záväzný vzor je prílohou č. 7 Usmernenia, 

(ii) ak je Uchádzač fyzická osoba,  čestné vyhlásenie Uchádzača o neexistencii Právoplatného 

odsúdenia za trestné činy, o neporušení Zákazu nelegálnej práce a o neexistencii Nepovolených 

skutočností, ktorého záväzný vzor je prílohou č. 8 Usmernenia; 

Uchádzač predkladá ponuku v štátnom jazyku: slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument 

vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka 

opatrený úradnou pečiatkou prekladateľa; v tomto prípade platí a bude posúdená slovenská verzia to 

neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku 

Požiadavky na obsahové a formálne náležitosti Ponuky: 

1 Ponuka musí spĺňať formálne a obsahové náležitosti uvedené v Usmernení Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV 

SR 2014 – 2020, ktoré je prílohou týchto súťažných podkladov. 

2 Ponuka a všetky jej prílohy nemôžu byť v deň odoslania Ponuky Obstarávateľovi staršie ako 3 

mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 

kratšiu lehotu). 

3 Formálne náležitosti, ktoré musí Ponuka splniť: 



a) doručená v zalepenej nepriehľadnej obálke, s viditeľnou poznámkou : Agrourbár-cenová 

ponuka-neotvárať 

b) písomná aj elektronická forma Ponuky, vrátane všetkých príloh Ponuky; elektronická forma 

ponuky musí byť doručená na pamäťovom médiu tak, aby všetky dokumenty umožňovali prečítanie 

ich obsahu,  

c) podpísaná Štatutárnym orgánom Uchádzača alebo osobou splnomocnenou na takýto úkon, 

d) originál alebo úradne overená fotokópia plnomocenstva, na konanie podľa písm. c);  

plnomocenstvo musí obsahovať identifikačné údaje  Uchádzača a splnomocnenej osoby, jednoznačné 

vymedzenie úkonov, na ktoré sa plná moc udeľuje, úradne overený  podpis Štatutárneho orgánu 

Uchádzača a deň udelenia plnomocenstva, 

e) odtlačok pečiatky Uchádzača,  

f) dátum vyhotovenia Ponuky, 

g) náležitosti podľa písm. c), e) a f) musia byť uvedené aj na liste, na ktorom je uvedená 

sumárna cena Ponuky, ktorú tvorí súčet cenových ponúk na všetky predmety Zákazky, ku ktorým 

Uchádzač doručuje Ponuku. 

4 Ponuka musí obsahovať: 

a) identifikačné údaje Uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, mail, telefón) 

b) jednoznačne vymedzený predmet Zákazky, 

c) cena za predmet Zákazky, uvedená bez dane z pridanej hodnoty 

d) sumárna cena Ponuky, ktorú tvorí súčet cenových ponúk na všetky predmety Zákazky, ku 

ktorým Uchádzač doručuje Ponuku, uvedená bez dane z pridanej hodnoty, podpísaná štatutárnym 

orgánom Uchádzača, s uvedením dátumu a s odtlačkom pečiatky Uchádzača, 

e) informácie a dokumenty, na základe ktorých môže Obstarávateľ posúdiť Ponuku z pohľadu 

splnenia Hodnotiacich kritérií a prípadných ďalších podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie 

ponúk a súťažných podkladoch, 

f) informácia, že Uchádzač nie je platcom dane z pridanej hodnoty (ak je to relevantné), 

g) rozpis jednotlivých položiek, tak ako boli definované v súťažných podkladoch a cena 

jednotlivých položiek, 

h) v prípade, ak je predmetom Zákazky dodanie stroja alebo technológie, vyjadrenie Uchádzača 

ku každému parametru stroja alebo technológie, ako boli definované v súťažných podkladoch, či ho 

ponúkaný stroj alebo technológia spĺňa alebo nespĺňa,  

j) čestné vyhlásenie Uchádzača: 

(i) ak je Uchádzač právnická osoba,  čestné vyhlásenie Uchádzača o neexistencii Právoplatného 

odsúdenia za trestné činy, o neporušení Zákazu nelegálnej práce a o neexistencii Nepovolených 

skutočností, ktorého záväzný vzor je prílohou č. 3b,  

(ii) ak je Uchádzač fyzická osoba,  čestné vyhlásenie Uchádzača o neexistencii Právoplatného 

odsúdenia za trestné činy, o neporušení Zákazu nelegálnej práce a o neexistencii Nepovolených 

skutočností, ktorého záväzný vzor je prílohou č. 3a, 



k) ak je Ponuka v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, úradný preklad Ponuky do 

slovenského jazyka, opatrený úradnou pečiatkou prekladateľa; v rámci Obstarávania bude posúdená 

verzia Ponuky v slovenskom alebo českom jazyku. 

5 Uchádzač môže doručiť Ponuku Obstarávateľovi len Doručením poštou formou Doporučenej 

zásielky. 

 

VII. 

Informácie o podmienkach uzavretia Zmluvy o plnení zákazky s Víťazným uchádzačom: 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Návrh 

zmluvy je prílohou súťažných podkladov. Nakoľko ide o stroje s vysokou hodnotou, bude sa uzatvárať 

kúpna zmluva ku každému stroju samostatne; účinnosť kúpnej zmluvy pre 1. časť a 2. časť zákazky 

podlieha odkladacej podmienke, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného 

obstarávania zo strany poskytovateľa NFP; účinnosť kúpnej zmluvy pre 3. časť zákazky NEpodlieha 

odkladacej podmienke; 

V zmysle Usmernenia: 

(i) Víťazný uchádzač pred podpisom Zmluvy o plnení zákazky doručí  Obstarávateľovi: 

• ak je Víťazný uchádzač fyzická osoba,  originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z 

registra trestov Víťazného uchádzača, ktoré v deň odoslania Ponuky Obstarávateľovi nebudú starší 

ako 3 mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 

podkladoch kratšiu lehotu), 

• ak je Víťazný uchádzač právnická osoba, originály alebo úradne overené fotokópie výpisov z 

registra trestov všetkých členov Štatutárneho orgánu Víťazného uchádzača, všetkých členov dozornej 

rady Víťazného uchádzača (ak sú), prípadne prokuristov (ak sú), ktoré v deň odoslania Ponuky 

Obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných podkladoch kratšiu lehotu). Ak má osoba podľa predchádzajúcej vety trvalý 

pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho trvalého pobytu uvedený dokument ani iný 

rovnocenný dokument, dokument možno nahradiť čestným vyhlásením tejto osoby podľa predpisov 

platných v štáte jej trvalého pobytu. Čestné vyhlásenie nebude v deň odoslania Ponuky 

Obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na predkladanie ponúk 

alebo v súťažných podkladoch kratšiu lehotu). 

• ak je Víťazný uchádzač právnická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z 

registra trestov právnickej osoby, ktoré v deň odoslania Ponuky Obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 

mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 

kratšiu lehotu), 

• ak je Víťazný uchádzač právnická osoba, má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a štát 

jeho sídla výpis z registra trestov právnických osôb ani iný rovnocenný dokument nevydáva, 

dokument možno nahradiť čestným vyhlásením Víťazného uchádzača podľa predpisov platných v 

štáte jeho sídla. Čestné vyhlásenie nebude v deň odoslania Ponuky Obstarávateľovi staršie ako 3 

mesiace (ak Obstarávateľ nestanovil vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 

kratšiu lehotu). 



V prípade, že uchádzač predloží ponuku, považuje to obstarávateľ, že súhlasí so zmluvnými a 

obchodnými podmienkami. Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných 

podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Zmluvu do ponuky nepredkladá. V prípade, že uchádzač 

už má doklady uvedené v tomto bode súťažných podkladov, môže tieto doklady doložiť do svojej 

ponuky a obstarávateľ ho nebude vyzývať na ich predloženie ak bude v súťaži úspešný. 

(ii) Zmluva o plnení zákazky s Víťazným uchádzačom musí obsahovať nižšie uvedené náležitosti 

alebo vzor Zmluvy o plnení zákazky s nasledovnými náležitosťami: 

• predmet plnenia totožný s predmetom Zákazky, 

• podmienky plnenia Zákazky v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi a 

Ponukou Víťazného uchádzača, vrátane ceny uvedenej v Ponuke,  

• právne vymáhateľnú sankciu Obstarávateľa voči Uchádzačovi za neplnenie predmetu zmluvy 

(dodanie tovaru) riadne a včas,  

• nasledovné ustanovenie: „Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit 

dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet 

plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a 

skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. 

Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.“ 

(iii) ustanovenia Zmluvy o plnení zákazky, uvedené v bode (ii), je zakázané čiastočne alebo úplne 

upraviť (dodatkom alebo jednostranne) v rozpore s vyššie uvedeným alebo ich zo Zmluvy o plnení 

zákazky čiastočne alebo úplne vypustiť, 

(iv) ak je to relevantné, informáciu, že každá zmluva alebo dodatok uzavretý povinnou osobou, 

ktorý podlieha povinnosti zverejnenia podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení 

neskorších predpisov, musí byť zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, alebo na webovom sídle 

Obstarávateľa (s ohľadom na kategóriu povinnej osoby). V nadväznosti na zákon č. 546/2010 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak 

Obstarávateľ nezverejnil uzavretú zmluvu, resp. dodatok k zmluve v lehote do 3 mesiacov od jej 

podpísania, má sa za to, že takáto zmluva alebo dodatok vôbec nevznikla. Rovnako nie je dovolené 

plnenie zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti. 

(v) vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora: 

• ak má Uchádzač, s ktorým Obstarávateľ uzatvára Zmluvu o plnení zákazky, zákonnú povinnosť 

zápisu do registra partnerov verejného sektora (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), Obstarávateľ ešte pred uzavretím 

Zmluvy o plnení zákazky preverí platné zapísanie Uchádzača do registra partnerov verejného sektora, 

• Obstarávateľ, ktorý je subjektom verejného sektora,  nemôže uzavrieť zmluvu s tým, kto nie 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora napriek tomu, že mu povinnosť zápisu vyplýva z 

právnych predpisov, 



• Obstarávateľ je pred uzavretím zmluvy povinný overiť, či subjekt povinnosť zápisu do registra 

splnil. 

 

VIII. 

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk : 

1 Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa na adrese Agrourbár spol. s r.o., Hlavná 233, 053 

15 Hrabušice dňa a hodine v zmysle výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzači, ktorí doručili ponuky 

sa môžu zúčastniť otvárania obálok. 

2 Vyhodnotenie ponúk je neverejné, vyhodnocovať doručené ponuky bude komisia menovaná 

predsedom verejného obstarávateľa, na adrese obstarávateľa dňa a hodine v zmysle výzvy na 

predkladanie ponúk. 

3 Obstarávateľ má možnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, v súvislosti so zabezpečením 

kompletnej ponuky od uchádzača a to o 5 pracovných dní. V prípade, že nastane táto skutočnosť, 

obstarávateľ bude všetkých záujemcov informovať emailom a záujemcovia sú povinní potvrdiť 

emailom prijatie tohto oznámenia, zároveň zverejní oznámenie o výzve na predkladanie ponúk s 

predĺženou lehotou aj na webovom sídle verejného obstarávateľa 

 

IX. 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia : 

Vyhodnotenie vykoná komisia a jediným kritériom je celková cena bez DPH.  Do hodnotenia budú 

zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky na obsah ponuky v súlade s 

bodom 14/, 16 a 19/ týchto súťažných podkladov.   

Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria: Ponuke s najnižšou cenou bude určené prvé 

poradie. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé 

poradie, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné. 

 

X. 

Konflikt záujmov 

Obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by 

mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp 

rovnakého zaobchádzania v súlade s usmernením PPA. 

 

XI. 

Podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa pre zabezpečenie predmetu zákazky 

Zmluva bude uzatvorená v súlade s návrhom zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov podľa 

§536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v súlade s podmienkami týchto 

súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že 



obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu. 

- Záruka: min 12 mesiacov  

- Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu Zákazky alebo trvanie zmluvy: do 3 mesiacov od 

výzvy kupujúceho k dodaniu tovaru 

- Cenu za dodanie tovaru zaplatí obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí  

objednávateľovi a to za tovar skutočne dodaný. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená 

ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá s a dátum prevzatia bude potvrdený jej 

podpisom. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác. 

- Splatnosť faktúry je stanovená do 30 dní. 

- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. obstarávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a v prípade 

zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle 

objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú. 

- nakoľko ide o stroje s vysokou hodnotou, bude sa uzatvárať kúpna zmluva ku každému stroju 

samostatne; zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami; účinnosť kúpnej 

zmluvy pre 1. časť a 2. časť zákazky podlieha odkladacej podmienke, ktorá spočíva v tom, že dôjde k 

schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP; účinnosť kúpnej zmluvy pre 

3. časť zákazky NEpodlieha odkladacej podmienke; 

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky 

doručené na adresu obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže  

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou 

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač 

nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených 

obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné 

ich predvídať  

- Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky 

- Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky - emailom odoslané oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia na kontaktný email. 

 

V Hrabušiciach dňa 25.05.2021 

 

Schválil: Ing. Ján Kurňava, konateľ 

 

Vypracoval : JUDr. Anna Filipová, osoba poverená realizáciou VO 

 



Prílohy:  

1. Súťažné podklady  

2. Príloha č.1 – Identifikačné údaje, návrh na plnenie kritéria 

3. Príloha č.2 – Špecifikácia strojov  

4. Príloha č. 3a,b – Čestné vyhlásenie uchádzača FO / PO 

5. Príloha č. 4a,b  - Návrh zmluvy  


