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 – aktualizácia č.1.
Názov zákazky:

„Obstaranie zavlažovacieho systému – PD Sokolce“
1. Identifikácia prijímateľa:
Názov prijímateľa: Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Sídlo:

Roľnícka 64, 946 17 Sokolce

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Lelkes
IČO:

00193267

DIČ:

2020398061

IČ DPH:

SK2020398061 podľa §4

Tel.:

0908 628 892

E-mail:

pdsokolce@pdsokolce.sk

2. Adresa na ktorú musia byť doručené ponuky:
Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Roľnícka 64
946 17 Sokolce
3. Kontaktná osoba od ktorej možno získať ďalšie informácie:
Kontaktná osoba:

Ing. Alexandra Surovecová

Telefón:

0915 334 416

Email:

surovecova@epicpartner.sk

4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je obstaranie zavlažovacieho systému v
zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve na predkladanie
ponúk.
Povinnosť odôvodniť rozdelenie alebo spájanie zákazky: Prijímateľ sa rozhodol, že by
nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia je, že
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jednotlivé technické zariadenia zavlažovacieho systému tvoria jeden celok, ktorý musí
byť kompatibilný a preto nie je možné rozdeliť predmet zákazky na časti.
(43323000-3 Zavlažovacie zariadenia)
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 505 996,00 EUR bez DPH
na základe vykonaného prieskumu trhu – oslovením potencionálnych dodávateľov
technológií
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Sokolce
8. Druh zákazky: Tovary
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou
výzvy
10. Lehota na predloženie ponuky: 25 pracovných dní odo dňa zaslania tohto písomného
oslovenia (do 01.02.2019)
11. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk: 04.02.2019
12. 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 16.00 hod. V posledný
deň predkladania (t.j. 01.02.2019) cenových ponúk uchádzači odovzdávajú ponuku do
podateľne do 16.00 hod.
13. 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.
14. 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:
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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. (Príloha č.1 výzvy
na predkladanie)
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
(2x originál alebo - 1x originál, 1x úradne osvedčená fotokópia).
d. Výpis z registra trestov (za každého štatutárneho zástupcu) – doklad nesmie byť
starší ako 3 mesiace (2x originál alebo 1x originál, 1x úradne osvedčená
fotokópia)
e. Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace. Ak uchádzač
má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva
niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 odsek 4 ZVO). (2x originál
alebo 1x originál, 1x úradne osvedčená fotokópia)
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 podvodu, 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, trestné činy súvisiace

s terorizmom

alebo spojené

s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných foriem
obchodovania s ľuďmi (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)
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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.
V prípade evidovania uchádzača v zozname hospodárskych subjektov ÚVO, dátumy
vydania relevantných dokladov nesmú byť staršie ako 3 mesiace pred doručením
žiadateľovi!
15. Otváranie ponúk: 04.02.2019 10:00 hod., Roľnícka 64, 946 17 Sokolce
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle
§ 52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona a uskutoční sa
v sidle obstarávateľa!
16. 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
výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej
moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na zastupovanie.
17. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov

S pozdravom

V Komárne dňa 17.12.2018
Ing. Alexandra Surovecová v. r.
Splnomocnená osoba na výkon VO
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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk
„Obstaranie zavlažovacieho systému – PD Sokolce“
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

Názov:
Cena bez DPH:

Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Pivotový zavlažovač 520m+30m

Technická špecifikácia - požadovaný parameter
Dĺžka konštrukcie zariadenia
Polomer zavlažovania s vodným delom(m)

min. 520m
min. 550m

Pozinkované časti konštrukcie
Navrhovaná aplikácia vody
Typ pivotovej veže
Typ pohonu
Typ pohonu veží
Typ prevodoviek

áno
min. 7mm/24hod
fixovaný 8" / 200mm
Diesel motor
za pomoci prevodoviek
planetárna

Typ pneumatiky- rozmer
Typ pneumatiky
Typ rozprašovačov
Regulátor tlaku pre rozprašovače
Výška umiestnenia rozprašovačov
Ovládací panel

min. 14.9x24
vzdušnicové
aktívna 360° /rotačné
max. 1.0bar
min. 2.7m
Manuálne

Svetelná signalizácia (maják)

áno

Vodné delo na koncovej veži
Dostrek vodného dela
Zvyšovač tlaku pre vodné delo
Závlahový filter na prívodnom potrubí
Automatický uzatvárací ventil na vodu

áno
min. 27m
áno
DN200 PN10
DN200 PN10

Metrologicky overené meradlo- vodomer

lopatkový

Splnenie podmienky /
Ponúkané parametre *

* 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
-

upozornenie : dĺžku stroja je potrebné dodržať vzhľadom na rozmery a tvar zavlažovaného pozemku a prekážky
v teréne
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Názov:
Cena bez DPH:

Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Pivotový zavlažovač 570m+30m

Technická špecifikácia - požadovaný parameter
Dĺžka konštrukcie zariadenia

min. 570m

Polomer zavlažovania s vodným
delom(m)
Pozinkované časti konštrukcie
Navrhovaná aplikácia vody
Typ pivotovej veže
Typ pohonu
Typ pohonu veží
Typ prevodoviek
Typ pneumatiky- rozmer
Typ pneumatiky
Typ rozprašovačov
Regulátor tlaku pre rozprašovače
Výška umiestnenia rozprašovačov
Ovládací panel

min. 600m
áno
min. 7mm/24hod
fixovaný 8" / 200mm
Diesel motor
za pomoci prevodoviek
planetárna
min. 14.9x24
vzdušnicové
aktívna 360°/ rotačné
max. 1.0bar
min. 2.7m
Manuálne

Svetelná signalizácia
(maják)
Vodné delo na koncovej veži
Dostrek vodného dela
Zvyšovač tlaku pre vodné delo

áno
áno
min. 27m
áno

Závlahový filter na prívodnom
potrubí

DN200 PN10

Automatický uzatvárací ventil na
vodu

DN200 PN10

Metrologicky overené meradlovodomer

lopatkový

Splnenie podmienky / Ponúkané
parametre *

* 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

-

upozornenie : dĺžku stroja je potrebné dodržať vzhľadom na rozmery a tvar zavlažovaného pozemku a prekážky
v teréne
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Názov:
Cena bez DPH:

Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Pivotový zavlažovač 490m+30m

Technická špecifikácia - požadovaný parameter
Dĺžka konštrukcie zariadenia

min. 490m

Polomer zavlažovania s vodným
delom(m)
Pozinkované časti konštrukcie
Navrhovaná aplikácia vody
Typ pivotovej veže
Typ pohonu
Typ pohonu veží
Typ prevodoviek
Typ pneumatiky- rozmer
Typ pneumatiky
Typ rozprašovačov
Regulátor tlaku pre rozprašovače
Výška umiestnenia rozprašovačov
Ovládací panel

min. 520m
áno
min. 7mm/24hod
4-kolesový
Diesel motor
za pomoci prevodoviek
planetárna
min. 14.9x24
vzdušnicové
aktívna 360° / rotačné
max. 1.0bar
min. 2.7m
Manuálne

Svetelná signalizácia
(maják)
Vodné delo na koncovej veži
Dostrek vodného dela
Zvyšovač tlaku pre vodné delo

áno
áno
min. 27m
áno

Závlahový filter na prívodnom
potrubí

DN200 PN10

Automatický uzatvárací ventil na
vodu

DN200 PN10

Metrologicky overené meradlovodomer

lopatkový

Splnenie podmienky / Ponúkané
parametre *

* 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

-

upozornenie : dĺžku stroja je potrebné dodržať vzhľadom na rozmery a tvar zavlažovaného pozemku a prekážky
v teréne
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Názov:
Cena bez DPH:

Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Pásový zavlažovač 110/450

Technická špecifikácia - požadovaný parameter
Dĺžka hadice
Priemer hadice
Typ prevodovky
Typ vodného dela
Rám bubna
Typ vozíka
Galvanizácia rámu a bubna
Ovládanie
Možnosť vypnutia cez SMS
Sada kolies
Sada závažia

min. 500m
min. 100mm
min. 4 rýchlostná
Komet Twin 140
otočný
s hydraulikou
áno
Počítač so solárnym panelom
áno
min. 400/60-15.5 pr14
áno

Metrologicky overené meradlo- vodomer

lopatkový

Splnenie podmienky /
Ponúkané parametre *

* 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
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Poľnohospodárske družstvo Sokolce
Názov:
Cena bez DPH:

Motorové čerpadlo Q:77l/s H: 73m

Technická špecifikácia - požadovaný parameter
Prietok
Tlačná výška
Typ čerpadla

min. 77l/s
min. 73m
horizontálne odstredivé

Typ uloženia čerpadla

2-kolesový vozík
nádrž v ráme
možnosť ťahania

Typ pohonu
Sací kôš
Dĺžka sania

Diesel motor
rotačný plávajúci sací kôš
min. 4m

Priemer sania na vstupe do
čerpadla

DN250

Priemer na výtlačnej strane
čerpadle

DN150

Ochrana pred výsokým a
nízkym tlakom
Možnosť vypnutia cez SMS

áno
áno

Splnenie podmienky / Ponúkané
parametre *

* 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

Poľnohospodárske družstvo Sokolce, Roľnícka 46, 94617 Sokolce
P.č. Názov
1 520m Center Pivot
2 570m Center Pivot
3 490m Center Pivot
4 Pásové zavlažovače
5 Motorové čerpadlo
Spolu bez DPH
DPH
Spolu s DPH

Cena bez DPH/ ks

Počet ks
1
1
1
2
2

Cena spolu bez DPH

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

..........................................................................
Pečiatka a podpis
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Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie
Názov uchádzača:
Názov projektu:

„Obstaranie zavlažovacieho systému – PD Sokolce“

Názov zákazky:

„Obstaranie zavlažovacieho systému – PD Sokolce“

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 podvodu, 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, trestné činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami,
využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi
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)
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