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VÝZVA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK 
PRIESKUM TRHU  

TOVAR 
V zmysle pravidiel obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 
 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ:  AGROSEV, spol. s r.o. 
Sídlo:  Bottova 1, 962 12 Detva, Slovenská republika 
Zastúpený:  Martin Malatinec, konateľ 
IČO:  36 033 499 
IČ DPH:  SK2020068292 
Adresa profilu verejného obstarávateľa /URL/: https://www.agrosev.sk/  
Mail na komunikáciu v tomto prieskumu trhu: director@bvpro.sk   
Mobil:     +421 905 580 452 
 
2. Druh zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru. 
 
3. Názov zákazky: 
Výroba organického hnojiva – dodávka a realizácia technologického celku 
 
4. Opis predmetu zákazky: 
Fugát - koncový produkt z výroby bioplynu sa bude sa vyrábať po technologickej úprave novou 
automatizovanou linkou na hnojivá separát a digestát. Fugát bude privedení kalovým čerpadlom do 
výrobného zariadenia separátora a hygienizátoru. Fugát bude separovaný špeciálnym zariadeným 
separátorom, ktorý zabezpečí rozdelenie fugátu na tekutú časť, ktorá je odvádzaná do skladu a na 
druhú účasť’ — separát so sušinou 34 — 36 %. Špeciálne zariadenie separátor funguje na princípe 
šnekového lisu - cez sitové otvory kde je možnosť nastavanie veľkosti separátu podlá veľkosti sita. 
Tento separát padá do rotačného hygienizátora bubna, kde sa pomaly pohybuje vplyvom otáčania 
bubna na jeho koniec. Sterilizácia a dosušenie separátu v hygienizátore funguje bez nároku na cudziu 
energiu na sterilizáciu a sušenie. Zariadenie funguje na princípe pridávania kyslíka do zariadenia a 
otáčania bubna sa sterilizuje a vysuší na požadované parametre. Oddelený separát, sterilizovaný a 
dosušený je šekovým dopravníkom dopravovaný do skladových priestorov. Technologické zariadenia 
budú prevádzkované automatickým a moderným riadiacim systémom, ktorá bude zbierať požadované 
informácie o výrobe a bude chránené kybernetickou ochranou proti možným útokom z externého 
prostredia. Ročné parametre linky predpokladáme na spracovanie približne 30 000 m3/rok.  
 
Obstaraná technológia bude obsahovať’ prvky inteligentných riešení v nasledujúcej kategórií, 
konkrétne: 

• Kategória 1 — Synergické a pokročilé inteligentné riešenia 
Kyber-fyzikálne systémy (CPS) 
Kompletné riešenie kybernetickej bezpečnosti výrobnej haly, automatizovanej linky alebo 
technologického celku 

• Kategória 2 - Pokročilé inteligentné 
riešenia Digitalizácia výrobného procesu  

Automatizácia výrobného procesu 
• Kategória 3 - Zariadenia a systémy s inteligentnou podporou 
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Výrobné informačné systémy (Manufacturing executíon systems - MES) 
Podrobný opis predmetu zákazky viď. v prílohe č. 2 tejto výzvy. 
 
V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej 
ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar/materiál s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a 
parametrami. V celej dokumentácii sa k technickým špecifikáciám v rámci opisu predmetu zákazky 
dopĺňa slovné spojenie „alebo ekvivalentný“. 
 
5. Operačný program: 
Operačný program:   Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
Názov projektu:  „Výroba organického hnojiva” 
Kód ITMS2014+:  313010AHP5 
 
6. Kód CPV:  
Hlavný  predmet: 
Hlavný slovník:  42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia 
Doplnkový slovník:   DA42-7 Vrátane inštalácie  
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky pre potreby 

verejného obstarávateľa bude v zmysle metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie 
č. 10801-5000/2018 zo dňa 5.9.2018  a Príručky pre realizáciu verejného obstarávania vydaného 
Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, konkrétne Článok 6.5, Bod 3 tejto príručky, 
určená za základe cenových ponúk predložených v plánovanom prieskume trhu. 
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky 
Kraj:   Banskobystrický 
Okres:  Detva 
Obec:  Dúbravy 
Miesto:  Obec Dúbravy, Katastrálne územie Dúbravy parcela KN-C 761, List. Vlastníctva č. 1937 
 
 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:  
Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky je do 8 mesiacov odo dňa doručenia zaväznej objednávky 
v zmysle Kúpnej zmluvy. 
 
10. Typ zmluvy:  
Verejný obstarávateľ uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov verejného 
obstarávania Kúpnu zmluvu uzatvorenú v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 
11.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného program Integrovaná 

infraštruktúra, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Podrobnejšie viď 
zmluvu uvedenú v prílohe č. 3 tejto výzvy. 

11.2 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: Podrobnejšie viď zmluvu uvedenú 
v prílohe č. 3 tejto výzvy. Zoznam subdodávateľov predkladá len úspešný uchádzač k podpisu 
zmluvy. 
 

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom: 
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12.1 Komunikácia so záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom bude realizovaná 
elektronicky mailom – kontaktné údaje viď. v bode 1. tejto výzvy. 

12.2 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami/uchádzačmi v bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku resp. českom 
jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu 
dôverných a osobných údajov. 

12.3 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k 
všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. 
Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty na 
profile verejného obstarávateľa: https://www.agrosev.sk/ 

12.4 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej 
adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane 
zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa považuje okamih jej odoslania. 

 
13. Vysvetľovanie a doplnenie Výzvy a ostatnej dokumentácie 
13.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve   alebo v ostatnej dokumentácii môže 

ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie podľa vyššie uvedených 
pravidiel komunikácie.  

13.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca 
požiada dostatočne vopred. 

 
14. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Nie. 
 
15. Možnosť rozdelenia predmetu:  
Rozdelenie zákazky je nerelevantné, nakoľko výsledkom má byť jednotný  a komplexný. Rozdelením 
predmetu zákazky by došlo k narušeniu celistvosti. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zachovať 
kontinuitu a kompatibilitu, ktorý tvorí logický celok tým istým dodávateľom, a to jednak z dôvodu 
zachovania funkčnosti, kompatibility, kvality a hospodárnosti a efektívnosti. Z preambuly smernice 
EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom 
vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, 
dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých 
dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V 
danom prípade po dôkladom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia 
predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by verejný 
obstarávateľ obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom 
predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero 
rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, 
ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutné, by mohla 
predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.  
 
16. Lehota viazanosti ponúk:  
31.08.2022 
 
17. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je určená.  
 
18. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Do 26.05.2021, čas: do 8:00 h 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť elektronicky mailom:  
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E-mail:  info@bvpro.sk alebo director@bvpro.sk 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po 
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo 
doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb (napr. matematických) a nesprávností, 
ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.  

 
19. Spôsob predloženia ponuky:   
19.1 Záujemcom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť v prieskumu trhu. 
19.2 Uchádzačom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.  
19.3 Hospodárskym subjektom podľa bodov 19.1 a 19.2 je fyzická osoba, právnická osoba alebo 

skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu v súlade s predmetom zákazky. 

19.4 Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny 
dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti v prieskumu trhu. Na účely účasti 
v prieskumu trhu musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov, 
rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom verejnom 
obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo 
jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony spojené s účasťou 
v danom prieskumu trhu a na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov počas 
celého procesu prieskumu trhu, prijímať pokyny v tomto prieskumu trhu a konať v mene 
skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie. 

19.5 Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia zmluvy pre skupinu 
dodávateľov, ako sú požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou 
dodávateľov. 

19.6 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

19.7 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe na mailovú adresu určenú pre komunikáciu 
v tomto prieskumu trhu uvedenú  v bode 1 tejto Výzvy, a to v lehote na predkladanie ponúk 
podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a 
reprodukovateľnej podobe.  

19.8 V predloženej ponuke musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený 
formát je „PDF“). 

19.9 Uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, 
bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta v tejto štruktúre: cena bez 
DPH („Celková cena“ označená ako kritérium hodnotenia), sadzba DPH, cena s DPH. 
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo 
územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka 
(nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

19.10 Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. 
 
20. Podmienky účasti:   
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a to oprávnenosť dodať 
tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky - uvedenú skutočnosť bude verejný obstarávateľ kontrolovať 
počas hodnotenia ponúk prostredníctvom verejne dostupných databáz.  
 
21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk:  
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21.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH. Uchádzač musí cenu 
zákazky predložiť v mene Euro €. Ceny, uvedené v cene za dodanie tovaru, budú záväzné pri 
uzatváraní a podpise Zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 Spôsob  uplatnenia kritéria: 
 Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od 

najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten 
uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu. 

21.2 Cena spolu za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača musí obsahovať cenu za celý 
požadovaný predmet zákazky. Položky a množstvá uchádzačom naceneného Rozpočtu musia byť 
zhodné s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Neuvedenie niektorej z položiek, neuvedenie 
ceny pri položke alebo uvedenie menšieho rozsahu v ponukovom rozpočte bude považované za 
predloženie ponuky iba na časť predmetu zákazky. Uchádzač nesmie meniť merné jednotky 
položiek uvedených v rozpočte. 

21.3 Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, 
typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri 
dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných 
materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky 
povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, 
zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien 
a dodatkov diela.   

21.4 Celková cena s DPH uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky, teda aj DPH, náklady vrátane: Dopravy, montáže, úprav, stráženia, 
vybudovania, prevádzky, údržby a vypratania zariadenia staveniska, vedľajších rozpočtových 
nákladov, technickej dokumentácie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o 
výrobkoch, revíznych správ, skúšok a pod.), dodávky a montáže so všetkými povrchovými 
úpravami, odskúšania a ostatné náklady spojené so dodaním tovaru v súlade s platnými 
predpismi. 

21.5 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií vyplnením Prílohy č. 2 Opis predmetu 
zákazky/Rozpočet, ktorý musí byť podpísaný oprávnenou/ splnomocnenou osobou uchádzača 
na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj fotokópia 
splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon. 

 
22. Pokyny na zostavenie ponuky:  
22.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje. 
22.1.1 Identifikačné údaje uchádzača: podľa prílohy č. 1 Výzvy. 
22.1.2 Rozpočet/Opis predmetu zákazky s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a 

množstiev merných jednotiek vypracovaného v súlade s prílohou č. 2 Výzvy a oceneného na 
základe požiadaviek uvedených vo Výzve a ich prílohách ako aj všetkých ostatných 
dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 
záväzkových vzťahoch. Zároveň uchádzač pri vypĺňaní Prílohy č. 2 Výzvy postupuje 
nasledovným spôsobom – vypĺňaním všetkých buniek orámovaných zelenou farbou: 

- Vyplní názov položky / typ / výrobcu (ak je to uplatniteľné) v riadku 10 a 11 Prílohy č.2, 
- vyplní všetky údaje v stĺpci „Parametre ponúkaného zariadenia: (Uviesť číselnú hodnotu alebo 

popis, pri parametri áno uviesť áno)“ – Stĺpec „D“: 
• slovnou odpoveďou, ak je požadovaná hodnota formulovaná ako „áno“, 
• konkrétnou hodnotou parametra, ktorú spĺňa ním ponúkaný tovar, ak je hodnota požadovaná 

verejným obstarávateľom zadaná číslom alebo intervalom hodnôt. 
- vyplní ponúknutú jednotkovú cenu a výšku DPH – Stĺpec „G/H“, 
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- vyplní identifikačné údaje a informáciu o tom, či je platcom alebo neplatcom DPH (riadky 51 až 
58), 

- dokument podpíše jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

Okrem vyššie uvedeného uchádzač predloží elektronicky vyplnenú Prílohu č. 2 okrem 
iného formátu aj vo formáte  súboru Excel. 
22.1.3 Návrh Zmluvy podľa prílohy č. 3 Výzvy, doplnený o identifikačné údaje uchádzača a ostatné 

údaje, ktoré sa týkajú uchádzača, s uvedením návrhov na plnenie súťažného kritéria, 
podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch,  

22.1.4 Vyhlásenie uchádzača - v súlade s prílohou č. 4 Výzvy, doplnené o požadované údaje, 
podpísané za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. 

 
23. Hodnotenie ponuky:  
22.2 Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 

podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v 
prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, 
aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 
podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

22.3 Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v 
ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti 
alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej verejným 
obstarávateľom nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj 
napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa 
podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ ponuku tohto 
uchádzača vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u 
ďalšieho uchádzača v poradí. 

 
24. Náklady na prípravu ponuky:  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  
 
25. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 
Áno, viď. bod 5 tejto výzvy. 
 
26. Požadované zábezpeky a záruky :  
Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.  
 
27. Elektronická aukcia:  
Pravidlá  k elektronickej aukcii sa v tomto verejnom obstarávaní neuplatňujú.  
 
28. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
20.1 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného 
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predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

20.2 V prípade ak pre projekt nebude pridelený nenávratný finančný príspevok („NFP“), alebo 
administratívna finančná kontrola dokumentácie prieskumu trhu zo strany Poskytovateľa NFP 
bude neúspešná, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces prieskumu trhu za 
neúspešný a odstúpiť od zmluvy. 

20.3 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky aj z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená žiadna ponuka, 
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk; 
c) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve, 
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil prieskum trhu. 

20.4 Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy. 

20.5 Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie 
uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky. 

 
 
Detva, dňa 13.05.2021 
 

          Martin Malatinec 
     Konateľ AGROSEV, spol. s r.o. 

 
  

 
Prílohy:  
 
Príloha 1. Identifikačné údaje uchádzača - DOC/DOCX 
Príloha 2. Opis predmetu zákazky/Rozpočet - XLSX 
Príloha 3. Návrh Kúpnej zmluvy - DOC/DOCX 
Príloha 4. Vyhlásenie uchádzača - DOC/DOCX 
 
 


