
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

v rámci verejnej obchodnej súťaže  v  zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka: 
 

Nákup Unimobunky pre obsluhu rolby na úpravu ľadu a jej umiestnenie 

 

 Názov:   FLM s.r.o. 

 Sídlo:    Idanská 5,  Košice 040 11 

v mene ktorej koná: Marek Mergleský - konateľ  

 IČO:      36216691 

  DIČ:     2021693267 

IČ DPH:    SK2021693267 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, 

    vložka č. 13529/V 

Adresa na doručenie ponuky: Drabova 1148/3, 040 23 Sídlisko KVP, Košice 

Kontakt:    info@arenasrsnov.sk 

 

 
1. Typ zmluvy:  

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                 
v znení neskorších predpisov. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 
 
 
2. Miesto dodania predmetu zmluvy : Drabova 1148/3, 040 23 Sídlisko KVP, Košice 

 

3. Opis predmetu zmluvy a jeho rozsah: 

Vyhlasovateľ požaduje vykonanie Nákupu Unimobunky pre obsluhu rolby na úpravu ľadu a jej 

umiestnenie podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky. 

     Obhliadka predmetu zákazky  
Vyhlasovateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zmluvy 
a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Termín obhliadky je potrebné  dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne 1 deň vopred.       

 

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

      Cenovú  ponuku  nemožno  rozdeliť. 

5. Variantné riešenie: 

      Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

6. Rozpočtové náklady predmetu zmluvy:   

 Rozpočtové náklady sú limitované v maximálnej sume 11.000 EUR bez DPH 

7. Lehota na dokončenie predmetu zmluvy: 

do 90 kalendárnych dní od účinnosti Kúpnej zmluvy 

8. Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

9. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 



Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 23.3.2021 do 14:00 hod. e-mailom na adresu. 
info@arenasrsnov.sk, osobne alebo poštou na adresu Drabova 1148/3, 040 23 Sídlisko KVP, 

Košice, označenie: „Nákup Unimobunky pre obsluhu rolby na úpravu ľadu a jej umiestnenie“ 

 Lehota viazanosti ponúk : 30.9. september 2021 

Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa do 3 pracovných dní od uzávierky 

predkladania súťažných návrhov. Vyhlasovateľ bude písomne informovať uchádzačov súťaže o výsledku 

súťaže do dňa 26.3. 2021 

10. Cena  

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, 

či je  uchádzač  platiteľom DPH. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zmluvy, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zmluvy.  

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

− výška DPH, 

− navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,                    

že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk 

       Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu 
zmluvy v EUR bez DPH.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia                                              
podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny                            
za dodanie predmetu zmluvy.  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie 
predmetu zmluvy podľa bodu 2 vyjadrených v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu 
zmluvy najnižšiu cenu. 

 

12. Obsah ponuky: 

a) identifikačné údaje uchádzača 

b) podpísaný a doplnený buď návrh Kúpnej zmluvy konkrétne body vrátane príloh – príloha č. 2 

tejto výzvy alebo iný návrh Kúpnej zmluvy, ktorý by uchádzač považoval za výhodnejší pre 

vyhlasovateľa 

c) návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto výzvy), podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov 
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d) doklad preukazujúci oprávnenosť realizovať predmet zmluvy  (Živnostenský list, výpis z 

Obchodného registra SR a pod.) – kópia 

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 13. tejto výzvy, nebude jeho ponuka                  
zaradená do hodnotenia. 

 

13. Ostatné informácie  

Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy.  

V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho 
výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako 
príklady a môžu byť nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými 
technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality. V prípade, že uchádzač 
pristúpi k nahradeniu konkrétneho výrobcu v zmysle predchádzajúcej vety, je povinný o tom vo 
svojej ponuke vyhlasovateľa informovať. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť podľa § 283 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, alebo odmietnuť všetky 
predložené návrhy podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení a ukončiť súťaž ako neúspešnú. V prípade, že vyhlasovateľ zmení podmienky obchodnej 
verejnej súťaže, alebo ju zruší, oznámi túto skutočnosť všetkým prihláseným účastníkom písomnou 
formou. 

 

 V Košiciach dňa. 12.3. 2021 

 
                                                                                             
                                                                                                
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 -  Návrh Kúpnej zmluvy 
Príloha č. 3 – Špecifikácia predmetu zákazky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

Vyhlasovateľ : FLM s.r.o. 

Predmet zmluvy :  Nákup Unimobunky pre obsluhu rolby na úpravu ľadu a jej umiestnenie 

V Y H L Á S E N I E 

 plnenia kritérií na hodnotenie ponúk 

Obchodné meno uchádzača: 

IČO :     DIČ :   IČ DPH : 

telefón :    fax :   e-mail : 

Adresa a sídlo: 

Cena v eurách za celý predmet zákazky : 

 

 

 

 

 

Čestne vyhlasujeme, že  

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 
- uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielnych údajov sme si 

vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená; 
- súhlasíme s podmienkami určenými vyhlasovateľom; 
- nebudeme obmedzovať vyhlasovateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke; 
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zmluvy členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku; 
- súhlasíme  s tým, že vyhlasovateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v 

nich; 
Dátum: 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 

Pečiatka: 

 

 

Predmet zmluvy 

 

Cena bez 

DPH [EUR] 

DPH 

[EUR] 

Cena 

s DPH 

[EUR] 

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


