
 
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE 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:  

Menší báger s kabínou na rôzne pomocné práce v ovocných sadoch u člena OD Bonum, Danubius 

Fruct, spol. s r. o. 

 

Miesto doručenia/predloženia ponuky: 

Ovocinárske družstvo Bonum, Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná;  turlik@dobrejablka.sk, 

bonum@dobrejablka.sk. 

 

Opis predmetu zákazky: 

 

Zariadenie do ovocných sadov: 

- 6t pásový báger na zatláčanie, výkopové a nakladacie práce v ovocných sadoch 

 

 

Technické požiadavky: 

- Báger môže byť aj použitý, max 4000mth 

- Max. rozmery bágra:  6000 x 2000 x 2600 mm 

- Max. hĺbka výkopu: 4 000 mm 

- Max. dosah ramena: 6 200 mm 

- Voľná spiatočka hydraulického okruhu 
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- Rýchloupínací systém pracovného náradia 

- Možnosť otáčania náradia na konci ramena 

- Príslušenstvo: drapák, výkopové lyžice 300mm, 600mm 

- Nájazdové rampy 

 

 

 
 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

- 6t pásový báger 48 000 € bez DPH. 

 

 

Požiadavky na predkladanie ponúk – lehota, spôsob, obsah a podmienky: 

  a) Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 24.03.2021  

  b) Ponuky sa doručujú e-mailom, osobne alebo poštou na hore uvedenej adrese obstarávateľského 

subjektu.  

c)   Ponuky sa predkladajú v slovenskom/českom/anglickom/nemeckom jazyku a ceny v EUR. 

d)   Ponuka musí obsahovať: 

− jednotkovú cenu za každú položku bez DPH, 

− 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 neposkytne žiadna záloha. 

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 17.03.2021  

 

 

 

Ing. Peter Turlík 

    Prokurista 


