
 

 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

vyhlásená v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  

 
Verejný obstarávateľ 
 

Názov organizácie: DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o. 

Sídlo organizácie:   Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná 

IČO:                        34 148 043 

DIČ:                        2020364731 

Webové sídlo:          www.dobrejablka.sk 

Kontaktné miesto:    Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná 

Kontaktná osoba:     Ing. Peter Turlík 

Telefón:                   02 / 4020 8100 

Fax:                         02 / 4020 8120 

E-mail:                     turlik@dobrejablka.sk  

 
Názov zákazky: 
Teplovzdušný agregát  
 
Opis predmetu zákazky: 
Zákazka na dodanie tovaru, ktorým je automatické zariadenie na výrobu horúceho vzduchu – 
teplovzdušný agregát. 
 
Technická špecifikácia: 

• výkon v rozpätí 40 – 60 kW, 
• vzduchový výkon min. 2900 m3/hod. , 
• olejový horák,  
• automatický štart zapaľovacím transformátorom, 
• automatické zastavenie pri dosiahnutí nastavenej teploty,  
• automatické zastavenie pri nahlásení poruchy agregátu/horáku, 
• olejová nádrž s objemom min. 200 l a s odkalovaním, 
• ovládanie teploty priestorovým termostatom, 
• elektrické pripojenie 230V/50 Hz alebo 400 V/50 Hz 

 
Požadované množstvo: 1 ks 
 
Miesto dodania predmetu zákazky:  
Danubius Fruct, spol. s r.o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
      Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 3 739 EUR bez DPH.  



 

 
 
 
 
 
 
Lehota na dodanie predmetu zákazky:  
      Do 30 dní od záväznej objednávky. 
 
Požiadavky na predkladanie ponúk – lehota, spôsob, obsah a podmienky: 
a)   Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 30.09.2013 o 12:00 hod. 
b)   Ponuky sa doručujú osobne, poštou alebo kuriérom na hore uvedenej adrese verejného 

obstarávateľa. V prípade osobného doručenia je potrebné ponuku doručiť na adresu verejného 
obstarávateľa v čase od 8:00 do 15:30 hod, pričom v poslednom dni lehoty na predkladanie 
ponúk je nutné rešpektovať čas do 12:00 hod. 

c)   Ponuky sa predkladajú v slovenskom, alebo českom jazyku a ceny v EUR. 
d)   Ponuka musí obsahovať: 

− jednotkovú cenu bez DPH (ak relevantné), 
− sadzbu a výšku DPH, 
− celkovú cenu bez DPH a s DPH, 

e)   Uchádzač je povinný predložiť v rámci ponuky fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar: 
•   výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba 
    podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo 
•  živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 

podnikateľ),  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj internetový výpis z Obchodného/Živnostenského 
registra nie starší jako 3 mesiace k dátumu predloženia ponuky. Uchádzač môže doklad podľa 
písm. e)  nahradiť predložením fotokópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. 

 
Podmienky financovania:  

Dodávateľovi tovaru sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry odo dňa prevzatia 
dodávaného tovaru. 

 
Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet 
zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke 
upozorní. 

 
Doplňujúce informácie:  

Súčasťou ponukovej ceny za dodanie tovaru musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy/objednávky. Obhlaidka priestorov nie je potrebná. 

 
 
V Dunajskej Lužnej, dňa 17.09.2013 
 
 
 
       –––––––––––––––––––––––––––  
        Ing. Jozef Vozár 
             konateľ 
 


