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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry č. 8/2017 – Aktualizácia č.1 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 – 2020. 

 
1. Preambula 

Spoločnosť VÍNO MRVA & STANKO, a.s. má schválený nenávratný finančný príspevok EÚ v rámci 
výzvy č. 8/PRV/2015 z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: 

Opatrenie  4 –  Investície do hmotného majetku – časť B 
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a 
prispievajúce k úsporám energetickej spotreby 

Podopatrenie  4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 
poľnohospodárskych výrobkov 

Z dôvodu výberového konania potenciálneho dodávateľa pre výrobné technológie v súlade s 
požiadavkami príslušného poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov (PPA) predkladá 
potenciálnym dodávateľom túto výzvu na predkladloženie cenovej ponuky. 

 
2. Identifikácia obstarávateľa: 

Kontaktné miesto, na ktorých je možné získať súťažné podklady a doplňujúce dokumenty, resp. 
informácie k výzve:  
Názov:   VÍNO MRVA & STANKO, a.s. 
Štatutár:   Ing. Peter Stanko, člen predstavenstva 
Sídlo:    Orešianská 7/A, Trnava 917 01, Slovenská republika 
Registrovaná v OR: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10550/T 
IČO:    36233048 
DIČ:    2020164630 
IČ DPH:   SK2020164630 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stanko, člen predstavenstva 
Mobil:    +421-903-711 911 
E-mail:   stanko@mrvastanko.sk 
Internetová stránka:  www.mrvastanko.sk 

3. Názov zákazky: 
Betónové tanky 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 

 
P.č. Popis PHZ / ks 

v EUR bez DPH 
Počet 

ks 
PHZ celkom 

v EUR bez DPH 
1 Betónové tanky  11 950,00 2 23 900,00 

 CELKOM   23 900,00 
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5. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmet zákazky pozostáva z dodania nasledovných výrobných technológií v nasledovnej 
minimálnej požadovanej technickej špecifikácii: 

 
P.č. Popis Minimálna požadovaná technická špecifikácia 

1 Betónové tanky 3 000 l 

Množstvo   2 ks 
Objem     3.000 l 
Materiál betónová zmes s certifikátom pre 

použitie v potravinárstve 
Hrúbka steny     min 120 mm 
Systém chladenia / ohrevu zabudovaný v plášti 
Stáčací výpust  guľový ventil DN 40 
Totálny výpust  guľový ventil DN 40 
Vrchný otvor  min 200 mm  
Podstavec na uloženie samostatný, materiál betón 

 
 

6. Druh zákazky:   Dodanie tovaru 

Zákazku nie je možné rozdeliť na jednotlivé časti, z technických a technologických dôvodov 
obstarávateľ požaduje dodávku predmetných technológií vcelku. 

7. Miesto dodania tovaru:   Orešianská 7/A, Trnava 917 01, Slovenská republika 

8. Rozsah predmetu zákazky:   

P.č. Popis Počet ks 

1 Betónové tanky  1 

 
9. Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v 2 origináloch v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky predložené 
v inom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do 
slovenského jazyka. 

10. Mena ponuky:  EUR 

11. Lehota na predkladanie ponúk:  1.3.2019 do 17.00 hod. 

12. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

Orešianská 7/A, Trnava 917 01, Slovenská republika  

Ponuky je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom. Pre zaradenie ponúk do výberového 
konania je dôležité splnenie vyššie uvedenej lehoty na fyzické doručenie ponúk do sídla 
obstarávateľa. 
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13. Požiadavky na vypracovanie ponuky uchádzača: 

Požiadavky na vypracovanie cenovej ponuky sú bližšie popísané v súťažných podkladoch. Tieto je 
možné vyžiadať si aj e-mailom alebo v tlačenej verzii na vyššie uvedenej kontaktnej adrese 
obstarávateľa. 

14. Kritériá pre vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium Merná jednotka a spôsob hodnotenia (vzorec výpočtu) Váha 

Cena Cena v EUR bez DPH  
Najnižšia ponuka/Hodnotená ponuka x Váha kritéria = bodová hodnota 100 

 

Pravidlá uplatnenia kritérií na hodnotenie ponúk: 

Hodnotená bude cena v EUR bez DPH za jednotlivé časti predmetu zákazky. 

V rámci kritéria sa maximálny počet bodov pridelí najlepšej ponuke a pri ostatných ponukách sa 
počet bodov vypočíta na základe výpočtového vzorca. 

Víťaznou ponukou sa stane ponuka, ktorá dostane od členov komisie sumárne najvyšší počet 
bodov. 

15. Dátum a miesto otvárania ponúk:    

Dátum otvárania ponúk:   4.3.2019 o 10.00 hod. 

Miesto otvárania ponúk:   VÍNO MRVA & STANKO, a.s. 
Orešianská 7/A, Trnava 917 01, Slovenská republika  

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 uskutočňuje sa výlučne 
v sídle obstarávateľa. 

16. Iné 

Verejný obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry č. 8/2017 – Aktualizácia č.1 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 – 2020. 

Podrobnejšie informácie k výzve sú popísané v súťažných podkladoch. 
 

Výzva vyhlásená dňa: 28.1.2019 

 
 
 

.............................................................. 
Ing. Peter Stanko 
Člen predstavenstva 
VÍNO MRVA & STANKO, a.s. 
 


