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Podielnické družstvo Bukovce  

090 22 Bukovce 130 

IČO: 31 720 307, DIČ: 2020526574, IČ DPH: SK2020526574 

tel.: 054/7493212, fax: 054/7493217, email: agroekobukovce@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bukovce, dňa 10.10.2017 

 
 

 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 
 

V súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020 si Vás 

dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov k nášmu 

plánovanému investičnému zámeru. 
 

Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 

2014 – 2020. 

 

Názov zákazky a stručný opis:  

P.č. 
Predmet zákazky 

Počet 

(ks) 
PHZ bez DPH 

(v EUR) 
Stručný opis zákazky 

1.  
Kolesový traktor s 

výkonom od 120 HP do 

130 HP 

1 63 433,00 
– Objem valcov min 4,2 l (4200 cm3), 

– Emisná norma min. stage 3 B 

2.  

Samozberací senážny voz 

s možnosťou rezania 

zberanej hmoty 

1 66 536,00 

– Počet rezacích nožov min. 31 ks 

max. 35 ks, 

– Tandemová náprava  

 

 

Miesto dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb 
sídlo obstarávateľa 

 

Bližšie informácie o technickej špecifikácii o zákazke a podmienkach výzvy na predloženie a 

obsah cenovej ponuky, vrátane súťažných podkladov, je možné získať na tel. č.: 054 7493212, 

resp. mailom na: agroekobukovce@gmail.com, web stránke: www.pdbukovce.eu alebo na 

adrese: Podielnické družstvo Bukovce, Bukovce 130, 090 22 Bukovce. 

 

 



  

      

2/2 
 
 

Kritéria na 

vyhodnotenie 

ponúk: 

Najnižšia cena. 

 

 

Dátum, čas  

a miesto 

otvárania a 

vyhodnotenia 

ponúk: 

28.11.2017, 08:30 hod 

  

Podielnické družstvo Bukovce, Bukovce 130, 090 22 Bukovce 

 

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok 

s ponukami; vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

 

Spôsob 

a lehota na 

predloženie 

ponúk: 

Ponuky v dvoch originálnych vyhotoveniach doručte (prostredníctvom 

pošty alebo kuriéra) najneskôr do 17 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomného oslovenia;  v prípade vyžiadania si súťažných podkladov na 

základe inzerátu v tlači resp. na základe zverejnenia výzvy na webovej 

stránka obstarávateľa - najneskôr do 17 pracovných dní odo dňa 

posledného zverejnenia výzvy v zalepenej nepriehľadnej obálke 

označenej:  

 „Cenová ponuka – neotvárať!“  

„Modernizácia strojno-technologickej linky v ŽV“ 
 

na adresu: 

Podielnické družstvo Bukovce 

Bukovce 130, 090 22 Bukovce 

 

 

 

Prílohy: 

 1. súťažné podklady 

 

 

S pozdravom 
 

 

 

 

 

 
 

........................................................    ....................................................... 

Dr. Ján Harvilko       Ján Hačník  
predseda predstavenstva      člen predstavenstva 

Podielnické družstvo Bukovce     Podielnické družstvo Bukovce 

 


