Agropark Modrany, s.r.o., Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, IČO:
46 102 078

Hegedűs Csaba
Zlatná na Ostrove č. 123
IČO: 31850588
Modrany 15.05. 2013

Vec: Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania „Rigolačná orba” vyžiadanie cenovej ponuky
AGROPARK MODRANY, č. 272, 946 33 Modrany na základe § 102 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov žiada o predloženie ponuky k zadaniu zákazky s nízkou hodnotou na vykonanie
služby „Rigolačná orba” .
Charakteristika predmetu obstarávania:
Obstarávateľ potrebuje vykonať na svojom pozemku v KÚ Modrany rigolačnú orbu na ploche
4,06 ha.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písmeno f) – je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu. Uvedenú
skutočnosť uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) – kópiou dokladu o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov
obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr bude
14 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky.
Miesto dodania predmetu obstarávania: Modrany.
Platnosť ponuky
Cenu žiadame uviesť ako pevnú nemennú vrátane všetkých nákladov v celku,
v členení: cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH na celý predmet obstarávania. Ak
uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. Kritériom
výberu je najnižšia cena za uskutočnenie predmetu obstarávania.
V prípade Vášho záujmu žiadame poslať cenovú ponuku do 23.05.2013 na adresu:
AGROPARK MODRANY, č. 272, 946 33 Modrany.
Kontaktná osoba ohľadom technických a odborných informácii: Štefan Igar, tel.číslo:
0905 284 148.
Obálku žiadame označiť – SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ.

Forma doručenia cenovej ponuky na predmet obstarávania písomne: a to poštou na
horeuvedenú adresu alebo osobne.
S pozdravom

Štefan Igar, konateľ

Agropark Modrany, s.r.o., Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, IČO:
46 102 078

kemiProject , s.r.o.
Rúbaň 470
941 36 Rúbaň
IČO: 35961597
Modrany 15.05. 2013

Vec: Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania „Rigolačná orba” vyžiadanie cenovej ponuky
AGROPARK MODRANY, č. 272, 946 33 Modrany na základe § 102 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov žiada o predloženie ponuky k zadaniu zákazky s nízkou hodnotou na vykonanie
služby „Rigolačná orba” .
Charakteristika predmetu obstarávania:
Obstarávateľ potrebuje vykonať na svojom pozemku v KÚ Modrany rigolačnú orbu na ploche
4,06 ha.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písmeno f) – je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu. Uvedenú
skutočnosť uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) – kópiou dokladu o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov
obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr bude
14 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky.
Miesto dodania predmetu obstarávania: Modrany.
Platnosť ponuky
Cenu žiadame uviesť ako pevnú nemennú vrátane všetkých nákladov v celku,
v členení: cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH na celý predmet obstarávania. Ak
uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. Kritériom
výberu je najnižšia cena za uskutočnenie predmetu obstarávania.
V prípade Vášho záujmu žiadame poslať cenovú ponuku do 23.05.2013 na adresu:
AGROPARK MODRANY, č. 272, 946 33 Modrany.
Kontaktná osoba ohľadom technických a odborných informácii: Štefan Igar, tel.číslo:
0905 284 148.
Obálku žiadame označiť – SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ.

Agropark Modrany, s.r.o., Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, IČO:
46 102 078

RIVEL , spol.s.r.o. ,
Mužla 779 ,
943 52 Mužla ,
IČO : 34 101 951

Modrany 15.05. 2013

Vec: Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet obstarávania „Rigolačná orba” vyžiadanie cenovej ponuky
AGROPARK MODRANY, č. 272, 946 33 Modrany na základe § 102 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov žiada o predloženie ponuky k zadaniu zákazky s nízkou hodnotou na vykonanie
služby „Rigolačná orba” .
Charakteristika predmetu obstarávania:
Obstarávateľ potrebuje vykonať na svojom pozemku v KÚ Modrany rigolačnú orbu na ploche
4,06 ha.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písmeno f) – je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu. Uvedenú
skutočnosť uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) – kópiou dokladu o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu.
Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov
obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr bude
14 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné preddavky.
Miesto dodania predmetu obstarávania: Modrany.
Platnosť ponuky
Cenu žiadame uviesť ako pevnú nemennú vrátane všetkých nákladov v celku,
v členení: cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH na celý predmet obstarávania. Ak
uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. Kritériom
výberu je najnižšia cena za uskutočnenie predmetu obstarávania.
V prípade Vášho záujmu žiadame poslať cenovú ponuku do 23.05.2013 na adresu:
AGROPARK MODRANY, č. 272, 946 33 Modrany.

kemiProject , s.r.o. 941 36 Rúbaň 470

AGROPARK Modrany , s.r.o.
Staré Grunty 56
841 04 Bratislava

Vec: Cenová ponuka na výzvu predkladania ponúk na vykonanie služby „rigolačná orba”
kemiProjekt, s.r.o. predkladám nasledovnú cenovú ponuku na vykonanie služby „rigolačná orba” v KÚ Modrany na
ploche 4,06 ha.

Ponúknutá cena : 1 218,00 € bez DPH

V Rúbani , 21.5.2013

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

Kontaktná osoba ohľadom technických a odborných informácii: Štefan Igar, tel.číslo:
0905 284 148.
Obálku žiadame označiť – SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ.
Forma doručenia cenovej ponuky na predmet obstarávania písomne: a to poštou na
horeuvedenú adresu alebo osobne.
S pozdravom

Štefan Igar, konateľ

Forma doručenia cenovej ponuky na predmet obstarávania písomne: a to poštou na
horeuvedenú adresu alebo osobne.
S pozdravom

Štefan Igar, konateľ

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
Žiadateľ: AGROPARK Modrany , s.r.o. Staré Grunty 56 , 841 04 Bratislava
Osoba alebo komisia, ktorá vykonala prieskum trhu: Štefan Igar
Meno, priezvisko, funkcia: Štefan Igar , konateľ spoločnosti
Opis predmetu zákazky:
Vykonanie služby „rigolačná orba „ v KÚ Modrany
-Hlavný predmet / hlavný slovník 77100000-1 – Poľnohospodárske služby/

Dátum vykonania prieskumu trhu: 15.05.2013
Názov a sídlo osloveného dodávateľa, meno a priezvisko kontaktnej osoby:
1. Hegedűs Csaba , Zlatná na Ostrove 123 , Hegedűs Csaba
2. kemiProject , s.r.o. 941 36 Rúbaň 470 , Peter Kecskés
3. RIVEL , spol.s.r.o. Mužla 779 , 943 52 Mužla , Attila Szabó
Kritérium na vyhodnotenie ponúk.:
Najnižšia cena
Spôsob vykonania prieskumu:
1. Výzvami na predkladanie ponúk , ktoré boli zaslané trom potencionálnym dodávateľom
Predložené doklady: cenové ponuky od nasledovných dodávateľov :
kemiProject , s.r.o. 941 36 Rúbaň 470 , – navrhnutá cena 1 218 € bez DPH
Vyhodnotenie:
kemiProject , s.r.o. 941 36 Rúbaň 470

Spôsob vzniku záväzku:
na základe kúpnej zmluvy a následnej fakturácie
Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším
presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne
vynakladanie finančných prostriedkov.
Zodpovedný ( komisia ) : Štefan Igar

V Bratislave dňa: 23.05.2013

Štefan Igar
Zodpovedná osoba alebo komisia (meno, priezvisko, funkcia, podpis)

Prílohy: Cenová ponuka
kemiProject , s.r.o. Rúbaň

AGROPARK Modrany , s.r.o. Staré Grunty 56 , 841 04 Bratislava

kemiProject ,s.r.o.
941 36 Rúbaň 470

Vec: Oznámenie o vyhodnotení ponuky

na základe vyhodnotenia predložených ponúk na vykonanie služby„rigolačná orba “ zo
dňa 23.05.2013 , ktorá sa konala v priestoroch firmy AGROPARK Modrany s.r.o. vám
oznamujeme , že ponuka Vašej firmy spĺňa podmienky uvedené vo výzve na predkladanie
ponúk zo dňa 15.05.2013 , a bola vyhodnotená ako úspešná.

S pozdravom

Štefan Igar
konateľ spoločnosti

V Bratislave , dňa 24.05.2013

ZMLUVA o vykonaní služby -Návrh
(uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zák.)
medzi:

kemiProject , s.r.o.
941 36 Rúbaň 470
IČO: 35961597

a
Agropark Modrany, s.r.o.,
Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava,
IČO: 46 102 078
V zastúpení Štefanom Igarom

za týchto podmienok:

Predmet zmluvy
Zmluva na vykonanie služby – rigolačná orba v KÚ Modrany
Firma kemiProject , vykoná rigolačnú orbu v KÚ Modrany .
Platobné podmienky :
1 218 € bez DPH – po vykonaní služby vystaví firma kemiProject s.r.o. faktúru so
splatnosťou 7 dní.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.
Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len písomne vo forme dodatkov k tejto zmluve.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a podpísaná, zmluvné strany prehlasujú,
že obsahu tejto zmluvy plne porozumeli a na znak súhlasu s obsahom podpísali a tento právny
úkon robia slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.

V Rúbani, dňa 27.05.2013

-------------------------------------------Peter Kecskés

------------------------------------------Štefan Igar, konateľ

