VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
vyhlásená na princípe aplikácie § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Ovocinárske družstvo Bonum, ktoré nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa ZVO a na
ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 3 ZVO, rešpektujúc princípy rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti podľa § 10 ods. 2 ZVO a
postupom v zmysle § 117 ods. 1 ZVO Vás
žiada o predloženie ponuky
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
Identifikácia obstarávateľského subjektu:
Názov organizácie: Ovocinárske družstvo Bonum
Sídlo organizácie: Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
IČO:
35 837 829
DIČ:
2020202767
Webové sídlo:
www.apples.sk
Kontaktné miesto: Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Kontaktná osoba: Ing. Peter Turlík
Telefón:
02 / 4020 8107
Fax:
02 / 4020 8120
E-mail:
turlik@dobrejablka.sk
Predmet zákazky:
Zariadenie do ovocného sadu u člena OD Bonum, Plantex, s.r.o. Veselé.
Miesto doručenia/predloženia ponuky:
Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná; turlik@dobrejablka.sk
Opis predmetu zákazky:
Ťahaný postrekovač
Technické požiadavky:
- Nádrž 2000 l
- Ventilátor 900 mm
- Počet trysiek 18
- Čerpadlo min 110 l/min, 50 bar
- Záves pre uchytenie za traktor
- Kolesá o veľkosti 11.5/80 – 15.3 6 dier
- Vystrekovacie zariadenie s možnosťou rotácie 360˚, pre oplachovanie
- Dvojitý samočinný filter
- Polyetylénová nádrž
- 2 rýchlosti
- Membránové čerpadlo
- Hydraulické miešadlo
- Nastaviteľné oje a náprava

Predpokladaná hodnota zákazky:
-

16 000 EUR bez DPH

Požiadavky na predkladanie ponúk – lehota, spôsob, obsah a podmienky:
a) Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 13.03.2020 o 12:00 hod.
b) Ponuky sa doručujú osobne alebo poštou na hore uvedenej adrese obstarávateľského subjektu.
V prípade osobného doručenia je potrebné ponuku doručiť na uvedenú adresu v čase od 8:00 do
15:30 hod, pričom v poslednom dni lehoty na predkladanie ponúk je nutné rešpektovať čas do 12:00
hod.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom/českom/anglickom/nemeckom jazyku a ceny v EUR
d) Ponuka musí obsahovať:
− jednotkovú cenu
− cenu celkom za predmet zákazky,

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie určených pre spoločnú
organizáciu trhov a z príspevkov členov Ovocinárskeho družstva Bonum.
Dodávateľovi sa môže poskytnúť záloha maximálne vo výške 50% z hodnoty zákazky.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúry odo dňa prevzatia dodávaného tovaru.
Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. V prípade, ak
niektoré ponuky dosiahnu rovnakú hodnotu celkovej ceny zákazky a mali by byť označené ako úspešné
ponuky, o úspešnom uchádzačovi rozhodne skorší čas doručenia ponuky.
Doplňujúce informácie:
Obstarávanie tejto zákazky sa neriadi zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Obstarávateľský subjekt, Ovocinárske družstvo Bonum, nie je v tomto
prípade verejným obstarávateľom ani obstarávateľom (§ 8 ods. 3 ZVO).
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.
Súčasťou ponukovej ceny za dodanie predmetu zákazky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy/objednávky.
V Dunajskej Lužnej, dňa 05.03.2020

Ing. Peter Turlík
Prokurista

