AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Mikuláš 631, Dubník, 946 55 pošta Pribeta, IČO: 36 521 094,
agrocontract@konfer.eu, mobil: 0905 643 855

Výzva na predkladanie ponúk
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.
8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 2020

Názov zákazky

Investície do závlahového hospodárstva
Predmet zákazky sa nedelí na časti, pretože jednotlivé zložky
predmetu zákazky sú navzájom súvisiace a objektívne tvoria
neoddeliteľný celok a činnosti v tomto prípade spolu miestne,
časovo a funkčne súvisia.
Zároveň zadávateľ má za to, že predmet zákazky neobsahuje
žiadne časti predmetu zákazky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
mohli fungovať, respektíve by mohli byť dodané samostatne.
Predmet zákazky neobsahuje vo svojej špecifikácii žiadnu
položku, ktorá/ú by po akejkoľvek stránke ( najmä po stránke
technickej, ekonomickej ...) bolo možné súťažiť samostatne.
Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu
základu dodania tovaru a jeho príslušenstva, ktoré tvoria logický
celok tým istým dodávateľom, a to jednak z dôvodu - zachovania
funkčnosti, kvality a hospodárnosti a efektívnosti.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a špecifikácia
zadefinovaná v súťažných podkladoch a ich prílohách nijako
neobmedzuje väčší prístup k obstarávaniu zo strany malých –
stredných podnikov a zároveň nediskriminuje potencionálnych
uchádzačov, ktorí by sa mohli prihlásiť do súťaže. Zadávateľ má
za to, že dodržiava princípy hospodárnosti, efektívnosti,
proporcionality a nediskriminácie.

Rozdelenie/spojenie1 zákazky s
odôvodnením

P.č.

1.

Predmet zákazky

Technológia závlahy
pozemkov

Lehota na predkladanie ponúk

ks

1
celok

PHZ bez DPH
(v EUR)

586.470,00

stručný opis predmetu
zákazky
Predmetom zákazky je dodanie
technológie závlahy pozemkov,
ktorý je spojený s dodávkou,
montážou
tovaru
a jeho
úspešným
odovzdaním
revíznymi skúškami, revízne
správy a tlakovými skúškami.
Podrobné vymedzenie predmetu
zákazky je uvedené v prílohe č.
2 – Opis predmetu zákazky.
Predmetné podklady sú pre
všetkých uchádzačov záväzné
a nemenné
a musia
z nich
vychádzať pri tvorbe svojej
ponuky.

14.05.2020 do 12:00 hod.
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Možnosť predĺženia lehoty na predkladanie
ponúk1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk

ÁNO

NIE

Najnižšia ponúknutá cena bez DPH
AGROCONTRACT Mikuláš a.s., Mikuláš 631,

Miesto a spôsob doručenia ponúk

Dátum, čas a miesto otvárania ponúk

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk

Dubník, 946 55 pošta Pribeta

Ponuky možno predkladať výlučne doručením
poštou formou doporučenej zásielky

14.05.2020 o 14:00 hod.

AGROCONTRACT Mikuláš a.s., Mikuláš 631,

Dubník, 946 55 pošta Pribeta
14.05.2020 o 14:00 hod.
AGROCONTRACT Mikuláš a.s., Mikuláš 631,
Dubník, 946 55 pošta Pribeta
Všetky podklady sú zverejnené na webovej
stránke http://agrocontract.sk/

Iné2

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami, pričom vyhodnotenie ponúk je
neverejné.

V Dubníku

Dňa 20.03.2020
podpis a pečiatka2 štatutárneho
zástupcu

Prílohy:

Súťažné podklady, resp. Špecifikácia predmetu zákazky
Iné2

1

nehodiace sa preškrtnite

2

doplniť, ak je relevantné
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