
ZELTOP spol. s r.o., 925 07 IVlostová 391 
IČO: 36220248, tel.: +47.1 903 215 513, e-mail : h_QD,'._ath.Q~stonline .. sk 

Výzva na predkladanie ponúk 
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rc=\mci PRV 2014-2020 

Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobn,~j age'ltúry 

č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávarnu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 

2014 - 2020 

ov zákazky 

dclenie/spojenie1 zákazky s 

t'=~ovodnf)ním 

------

_______ D_i_s_kovV kyprič - =-1 

r-- P.č. Precimet zák<J:t:ky 
------------+---,!. _ (v EUR) ____ zákazky __ 

1 . Diskový kyprič 1 ~00,00 Pracov~rka min. 30~ crn 

26.02.2020, 12:00 hod --1 .---------
Lehota na p;edl<ladani~ ponúk 

------· ---------+-··--- ---- --· -------1 
Možnosť predÍfonia !e:10ty na predkladanie 
ponúk1 

Kritérium na vyhodnotenie púnúk 

Mlf. 
---------- -- ----------< 

Cena bez DPH 
1-------------------------+------------------- ---·---

. Miesto a spôsob donú:enia ponúk 

1 Dátum, čas r.1 miesto o~várania µonúk 

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk 

ZELTOP spol. s r.o., 925 07 Mostovú 391 

Doručením poštou forrT1_n~op~ruč_~11r:j zásielkv 

26.02.2020, 13:00 
ZELTOP spol. s r.o., 925 07 Mostová 391 

26.02.2020, od 13:00 
ZELTOP spol. s r.o., 925 07 Mostová 391 

-------1---------------------·--

lné2 

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami, pričom vyhodnotenie ponúk je 
neverejné Z't:::!!'J „J'llllllp 

f;; '-, I ~ spol. s r.o. 

V Mostovej, Dňa 24.01.2020 

Prílohy: Súťažné podklady, resp. Špecifikácia predmetu zákazky 

1 nehodiace sa preškrtnite 

2 doplniť, ak je relevantné 

925 07 MOSTOVÁ 391 
100: 36 220 248, IČ DPH: SK2020193208 

spoločnosť zaplsaná v obchodnom 
refš. Okr. súdom Tmava 
Sp in.:~·~~- 1022S/r 

podpis a pečiatka2 štatutárneho zás: icu 

Príloha č. 2 k Usmerneniu PPA č. 8/2017 - Výzva na predkladanie ponúk 
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 


Zákazka podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 


 
 


Predmet zákazky: 
 


 
Diskový kyprič 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Mostovej, 24.01.2020 
 
 


      ---------------------------------------- 
      Ing. Peter Horváth 


        konateľ spoločnosti
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1. Identifikačné údaje Obstarávateľa 


Názov:              ZELTOP spol. s r.o. 
IČO:    36220248 
Kontaktná osoba:   Ing. Peter Horváth    
Sídlo:    925 07 Mostová 391  
Telefón:  +421 903 215 513 
Elektronická pošta:  horvath.peter@stonline.sk  
 


2. Druh obstarávania: Tovar 
 


3. Predmet obstarávania: Diskový kyprič 
 


4. Opis predmetu obstarávania – minimálne požiadavky na predmet obstarávania: 
Pracovná šírka:   min. 300 cm 
Výška rámu:   min. 80 cm 
Počet diskov:   min. 18 ks 
Priemer diskov:  min. Ø730 mm 
Hĺbka spracovania pôdy: min. 250 mm 
Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky 
Automatické istenie diskov jednotlivo proti zaťaženiu mechanicky pružinou 
 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, žiadateľ /prijímateľ prijme aj 
ponuku s ekvivalentným riešením. 


5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: NIE 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  


6. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 


7. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Uchádzač je povinný doručiť Ponuku výlučne Doporučenou poštou. 


Uchádzač je povinný predkladať Ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. 


V prípade predloženia Ponuky v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je Uchádzač povinný 
predložiť aj úradný preklad Ponuky do slovenského jazyka, opatrený úradnou pečiatkou prekladateľa 
a v rámci Obstarávania bude posúdená verzia Ponuky v slovenskom jazyku. 


Uchádzač je povinný uvádzať finančné vyjadrenie Ponuky len v mene euro a bez dane z pridanej 
hodnoty. 


Uchádzač je povinný predložiť Ponuku v dvoch origináloch alebo v dvoch úradne overených 
fotokópiách. 


Ponuka musí spĺňať uvedené formálne a obsahové náležitosti: 
 


Ponuka a všetky jej prílohy, s výnimkou referencií, nemôžu byť v deň odoslania Ponuky Obstarávateľovi 
staršie ako 3 mesiace 
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8. Formálne a obsahové náležitosti Ponuky 
 


Formálne náležitosti, ktoré musí Ponuka splniť: 


a) doručená v zalepenej nepriehľadnej obálke, s viditeľnou poznámkou „Ponuka – Diskový kyprič - 
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. 


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) originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu, ktorý preukáže oprávnenie Uchádzača realizovať 
predmet Zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra), ktoré v deň odoslania 
Ponuky Obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace 


k) pokiaľ má Uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, originál alebo úradne overenú 
fotokópiu dokumentu, ), 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 
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l) čestné vyhlásenie Uchádzača o neexistencii Právoplatného odsúdenia za trestné činy, o neporušení 
Zákazu nelegálnej práce a o neexistencii Nepovolených skutočností, podľa prílohy č. 7 Usmernenia. 


9. Miesto dodania tovaru: ZELTOP spol. s r.o., 925 07 Mostová 391 
 


10. Termín dodania predmetu Zákazky: do 4 mesiacov od záväzného objednania 
 
11. Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  


Ing. Peter Horváth 
Tel.: +421 903 215 513 
e-mail: horvath.peter@stonline.sk  


 
12. Informácie o podmienkach uzavretia Zmluvy o plnení zákazky s Víťazným uchádzačom  


a) 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 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 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 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 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  
 
b) Zmluva o plnení zákazky s Víťazným uchádzačom musí obsahovať nižšie uvedené náležitosti:  
•  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 stavebných prác, tovaru alebo služby) 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.“  


 
c) Ustanovenia Zmluvy o plnení zákazky, uvedené v bode b), 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 


 
d) Vo vzťahu k registru partnerov verejného sektora informáciu o tom, že:  
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• 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.  
 


13. Hodnotiace kritériá 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria najnižšej ceny. 
 


14. Lehota na predkladanie ponúk: 26.02.2020, 12:00 hod 
 


15. Lehota otvárania ponúk: 26.02.2020, 13:00 hod 
 


16. Miesto vyhodnotenia ponúk: ZELTOP spol. s r.o., 925 07 Mostová 391 
 


17. Vyhodnotenie ponúk 
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami. Vyhodnotenie 
ponúk je neverejné. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 


18. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom obstarávania  bude  Kúpna zmluva uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. 


19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej 
kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 


 


Prílohy: 


1. Cenová ponuka 


2. Príloha č. 7 k Usmerneniu PPA č. 8/2017  -  Čestné vyhlásenie uchádzača PO 
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Príloha č. 1 


CENOVÁ PONUKA  
 


 
Predmet zákazky: Diskový kyprič 


 
Identifikačné údaje uchádzača: 
Obchodné meno:   
Sídlo:     
IČO:     
DIČ / IČ DPH:     
Kontaktná osoba: 
Telefón:      
E-mail:  


 
 


P. č. Typ / výrobca Množstvo Cena celkom 
bez DPH v EUR 


1.  1 ks  


 
 
Cena stanovená v EUR za celú zákazku obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade 
s opisom zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 


 


Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 


 


V......................... dňa .............2020 


 


–––––––––––––––––––––– 
Meno, priezvisko 


funkcia 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Príloha č. 2 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 


Obchodné meno: 


Sídlo: 


IČO: 


(ďalej len „Spoločnosť“) 


Zastúpená:  (uviesť mená a funkcie členov štatutárneho orgánu, ktorí vyhlásenie podpisujú) 


 


Spoločnosť ako uchádzač k zákazke na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb (uviesť názov zákazky) 
obstarávateľa (uviesť obchodné meno obstarávateľa)  


 


čestne vyhlasuje, 


 


že ku dňu predkladania ponuky 


- nebolo na majetok Spoločnosti začaté konkurzné konanie, začaté reštrukturalizačné konanie, 
Spoločnosť nevstúpila do likvidácie, nebol na majetok Spoločnosti podaný návrh na začatie 
súdneho výkonu rozhodnutia alebo návrh na začatie exekučného konania alebo začatá 
dobrovoľná dražba,  
 


- Spoločnosť neporušila ani 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, 
 


- Spoločnosť nebola právoplatne odsúdená za trestný čin podvodu, trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých 
foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin súvisiaci 
s využívaním detskej práce, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 
 
 


 


V   .............................    dňa   ......................                                        
                                                                                                                                                               podpis štatutárneho orgánu 





		Predmet zákazky:
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Príloha č. 1


CENOVÁ PONUKA 








Predmet zákazky: Diskový kyprič





Identifikačné údaje uchádzača:


Obchodné meno: 	


Sídlo: 			


IČO: 			


DIČ / IČ DPH: 			


Kontaktná osoba:


Telefón:					


E-mail:	








			P. č.


			Typ / výrobca


			Množstvo


			Cena celkom


bez DPH v EUR





			1.


			


			1 ks


			














Cena stanovená v EUR za celú zákazku obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady.





Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.





V......................... dňa .............2020





––––––––––––––––––––––


Meno, priezvisko


funkcia





























Príloha č. 2


ČESTNÉ VYHLÁSENIE





Obchodné meno:


Sídlo:


IČO:


(ďalej len „Spoločnosť“)


Zastúpená:  (uviesť mená a funkcie členov štatutárneho orgánu, ktorí vyhlásenie podpisujú)





Spoločnosť ako uchádzač k zákazke na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb (uviesť názov zákazky) obstarávateľa (uviesť obchodné meno obstarávateľa) 





čestne vyhlasuje,





že ku dňu predkladania ponuky


· nebolo na majetok Spoločnosti začaté konkurzné konanie, začaté reštrukturalizačné konanie, Spoločnosť nevstúpila do likvidácie, nebol na majetok Spoločnosti podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo návrh na začatie exekučného konania alebo začatá dobrovoľná dražba, 





· Spoločnosť neporušila ani 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,





· Spoločnosť nebola právoplatne odsúdená za trestný čin podvodu, trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin súvisiaci s využívaním detskej práce, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.











			V   .............................    dňa   ......................                               


			 


			 


			 


			 








                                                                                                                                                               podpis štatutárneho orgánu





