Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote
930 38 Nový Život 97, okres Dunajská Streda, Slovenská republika
IČO: 00 191 604
Splnomocnená osoba pre realizáciu verejnej súťaže: PhDr. Blažej Slabý, CSc., Sonalli, a.s.,IČO:
31 441 742, mobil: 0918 963 377, e-mail: bs5262@gmail.com

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

„Čelný motorový vysokozdvižný vozík“

Rozdelenie/spojenie1 zákazky s
odôvodnením

Poradové
číslo

Samostatná zákazka

Predmet zákazky

Predpokladaná
hodnota
Počet
zákazky (PHZ)
kusov
bez DPH

Stručný opis predmetu
zákazky

(v EUR)

1.

1. CO riešenie 6,5 m –
minimálna výška zdvihu /
58 632,33 EUR 3,55 maximálna prejazdná
výška (stavebná výška) /
minimálne 2,3 m – voľný
zdvih - Triplex.

Čelný motorový vysokozdvižný
vozík

2. Základná nosnosť
minimálne 4,9 ton. Bočný
posun integrovaný.

1
3. Spotreba paliva podľa
VDI cyklu 1/h max 5,0 l.
4. Podrobný popis zákazky
s dodacími podmienkami je
uvedený v prílohách:
Špecifikácia predmetu
zákazky a Kúpna zmluva –
návrh.

Lehota na predkladanie ponúk

10.10.2019 do 12,00 hod

Možnosť predĺženia lehoty na predkladanie ponúk1

ÁNO (podmienky a dôvody sú
špecifikované v súťažných podkladoch)
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NIE
Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cenová ponuka

Miesto a spôsob doručenia ponúk

Písomne doporučenou poštovou zásielkou na
adresu Poľnohospodárske družstvo so sídlom v
Novom Živote, 930 38 Nový Život 97, okres
Dunajská Streda, Slovenská republika. Obsah
cenovej ponuky je popísaný v Súťažných
podkladoch.

Dátum, čas a miesto otvárania ponúk

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk

10.10.2019, 13,00 hod., administratívna
budova Poľnohospodárskeho družstva so
sídlom v Novom Živote, 930 38 Nový Život
97, kancelária predsedu družstva.
10.10.2019, 15,00 hod., administratívna
budova Poľnohospodárskeho družstva so
sídlom v Novom Živote, 930 38 Nový Život
97, kancelária predsedu družstva.

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

V

Novom Živote

Dňa 03.09.2019

podpis a pečiatka2 štatutárneho
zástupcu : splnomocnená osoba pre
realizáciu VO - PhDr. Blažej Slabý,
CSc., Sonalli, a.s.
Prílohy:

Poznámka:

Súťažné podklady
Špecifikácia predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka
uchádzača
Kúpna zmluva - návrh
Čestné vyhlásenie uchádzača PO resp. FO
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk budú
záujemcom zasielané na základe ich vyžiadania na email adrese bs5262@gmail.com a taktiež sú
publikované na internetovej stránke www.bcsslovakia.sk s názvom „Verejná súťaž - Čelný
motorový vysokozdvižný vozík - Poľnohospodárske
družstvo so sídlom v Novom živote“.

1

nehodiace sa preškrtnite

2

doplniť, ak je relevantné
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