
Výzva  
na predloženie cenovej ponuky 

v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre programové obdobie 2014 – 2020 
 
 

1. Názov zákazky:   

Linka na spracovanie mlieka – technológia  príjmu a tepelného ošetrenia mlieka a smotany 

 
2. Dotovaná osoba (do výšky 50 %): 

 
Obchodné meno: AGRO TAMI, a.s 
Sídlo: Cabajská 10, 95022 Nitra 
IČO: 36467430 

 
Kontaktné údaje:  ZA advisory, s. r. o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská 
Telefón:  0903 373 414 
E-mail:  vo@zaadvisory.sk  
  

3. Stručný opis a rozsah zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky technológie na 

automatizáciu príjmu mlieka a tepelné ošetrenie mlieka a smotany vrátane inštalácia a zaškolenia 

na obsluhu linky.  

Technológia je jedným vecne, funkčne a logicky nedeliteľným celkom.   

Opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohách tejto Výzvy. 
 
Zadávanie zákazky sa realizuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 pre programové 
obdobie 2014 – 2020 s predpokladanou hodnotou zákazky nad 100 000 EUR bez DPH.   

Klasifikácia - CPV kód: 42211000-8 
 
Rozdelenie predmetu zákazky dotovaná osoba nedovoľuje, uchádzač predloží ponuku na celý 
predmet zákazky. 

 
4. Termín plnenia:  

Do 15 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy - viď zmluvné podmienky 
v prílohe tejto výzvy. 
 

5. Miesto plnenia: 

Cabajská 10, Nitra. 

 
6. Komunikácia: 

Dorozumievanie medzi uchádzačmi a dotovanou osobou sa bude uskutočňovať písomne, 
elektronicky/e-mailom, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou. 
Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy. 

 
7. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 

 
8. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy.  
 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania 
v EUR bez DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač stane počas realizácie platcom DPH, 
bude cena považovaná za cenu vrátane DPH. 
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Poradie uchádzačov sa určí porovnaním absolútnej výšky navrhnutých ponukových cien v EUR 
bez DPH. 

Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží ponuku s 
najnižšou cenou za celý predmet zákazky. 

 

10. Obsah ponuky: 

 

- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením identifikačných a kontaktných údajov 
uchádzača, 

 

- odporúča sa predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 7. tejto výzvy, 
najmä ak by mohlo dôjsť k obmedzeniu použitia a overenia údajov o uchádzačovi z informačných 
systémov verejnej správy - uchádzač  preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením 
dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky alebo uvedením informácie 
o zápise uchádzača v registri dostupnom na internete, 

 

- uchádzačom doplnená a štatutárnym zástupcom podpísaná kúpna zmluva s prílohou č. 1 kúpnej 
zmluvy  – znenie podľa príloh tejto výzvy. Prílohu č. 2 kúpnej zmluvy uchádzač môže do ponuky 
predložiť, povinnosť ju predložiť bude mať úspešný uchádzač k jej podpisu, 

 

- vyjadrenie uchádzača k vybranému parametru špecifikácie – príjmové miesto – podľa prílohy č. 
4 tejto výzvy. 

 

11. Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český.  

Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka 
(nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 

12. Predkladanie ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku ako sken dokumentov s podpisom oprávnenej osoby za uchádzača 
a pečiatkou (ak relevantné) s označením: „AGRO TAMI – NEOTVÁRAŤ“ 

 

Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 30.9.2021 do 12:00 hod. 

 

Predloženie ponuky elektronicky ako sken dokladov s podpismi oprávnenej osoby 
a pečiatkou uchádzača na: vo@zaadvisory.sk  

 

alebo  

  

Preloženie ponuky 1 x v písomnej forme na adresu s označením na obálke „AGRO TAMI – 
NEOTVÁRAŤ“: ZA advisory, s. r. o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina.  
Uchádzačovi bude vydané potvrdenie o predložení ponuky, ak o to požiada. 
 

13. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk bude neverejne dňa 30.9.2021 o 16:00 hod. v sídle ZA advisory, s. r. o. 

 
14. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky: 

 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov dotovanej osoby. 
Podmienky financovania a platobné podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú upravené 
v zmluve, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto výzve. 
 

15. Ďalšie podmienky 
 
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená v súlade s touto výzvou na predkladanie 
ponúk a s ponukou úspešného potenciálneho dodávateľa/predávajúceho. 
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Dotovaná osoba nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom/predávajúcim alebo dodávateľmi, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 
Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 
Úspešný uchádzač (predávajúci) v kúpnej zmluve najneskôr  v čase jej uzavretia uvedie údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

 
Ak je niekde v dokumentoch výzvy na predkladanie ponúk a jej prílohách uvedený názov výrobcu, 
výrobku alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní 
všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. 
 
 
Táto výzva je zverejnená na webovom sídle spoločnosti AGRO TAMI, a.s. 
 a informácia o jej zverejnení na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk. 

 
 
S pozdravom 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
              Ing. Beáta Topoľská, na základe 
        splnomocnenia 
 
 
 
 
Dňa 10.9.2021 
 
 
 
 
 
Prílohy výzvy: 

1. Špecifikácia predmetu zákazky 
2. Kúpna zmluva 
3. Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky / Návrh na plnenie kritéria 
4. Vyjadrenie uchádzača k vybranému parametru špecifikácie – príjmové miesto 

 

 
 
 
 


