
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(ďalej len „výzva“) 
Prieskum trhu 

 
1. Identifikácia prijímateľa 

Názov:  RUPOS, s.r.o. 
Sídlo:  Ružindol 448, 919 61 
IČO: 36230375 
DIČ:  2020164234 
V zastúpení:  Ing. Ladislav Vysoký 
 
Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Mgr. Andrej Zelenák, zelenak@visions.cc 
Visions consulting s.r.o. Štefánikova 23 
917 01 Trnava 
 

2. Názov predmetu zákazky:  
Dojáreň a chladiaca nádrž (súbor) 
Tovary 
 

3. Názov projektu a kód ŽoNFP 
Investície do hmotného majetku RUPOS, s.r.o.- I  
Výzva č. 52/PRV/2022 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 
Číslo opatrenia 4 
Názov opatrenia Investície do hmotného majetku 
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
Kód žiadosti o NFP nebol v čase vyhlásenia predmetného prieskumu trhu vygenerovaný 
poskytovateľom NFP. 

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  

77500000-5 Živočíšna výroba 
16620000-7 Stroje na dojenie 
 

5. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie tovarov definovaných v prílohe č. 4 až č.7 tejto výzvy: 
 
Príloha č. 4:  Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 1 
Príloha č. 5:  Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 2 
Príloha č. 6:  Návrh dodávaného tovaru – Meranie pohybovej aktivity 
Príloha č. 7:  Návrh dodávaného tovaru – Chladiaca nádrž 
 
Technické špecifikácie požadovaných tovarov sú definované v týchto prílohách výzvy. 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
268 383,33 Eur bez DPH 
 

7. Financovanie zákazky: 
Predmet zákazky je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka 
(EPFRV) v rámci programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Opatrenie 4 – Investície  do  hmotného  
majetku,  podopatrenie  4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Číslo výzvy:  
52/PRV/2022. 
 

8. Rozsah predmetu zákazky:  
Prijímateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 



 

 
9. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Prijímateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Prijímateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

 
11. Miesto a spôsob predloženia ponuky a komunikácie, spôsob určenia ceny 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému  JOSEPHINE, umiestnenom na 
webovej adrese: https://josephine.proebiz.com, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa 
požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej 
podobe. 

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných 
zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia  na doméne https://josephine.proebiz.com 

Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE 
(http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf) ako aj minimálne technické 
požiadavky (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf). 

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov: 

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia, 
- Google Chrome alebo 
- Microsoft Edge. 

Prijímateľ bude s uchádzačmi resp. záujemcami komunikovať prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní 
medzi prijímateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. 

Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predkladá ponuku v zmysle bodu 2 tejto výzvy elektronicky 
prostredníctvom na to určeného programového rozhrania systému JOSEPHINE.   

Uchádzač po prihlásení sa do systému Josephine predpokladá ponuku elektronicky, v časti Ponuky a 
žiadosti, kde je systémom vytvorený priestor na nahratie potrebných dokumentov a uvedenia ceny za 
ponúknuté zariadenia. Po nahratí dokumentov uchádzač využije funkcionalitu „Odoslať ponuku“, čím 
systém zaeviduje ponuku a zneprístupní ju až do otvorenia ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie 
ponúk. 

Jazyk ponuky: Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

 
       Spôsob určenia ceny 

- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

- Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a 
príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.  

- Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú 
uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. Do celkovej ceny za predmet zákazky je možné 
započítať len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza uchádzač 
maximálne na dve desatinné miesta.  

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:  

- navrhovaná cena v EUR bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena v EUR vrátane DPH. 



 

- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči prijímateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 
12. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 14.12.2022, do 10:00 hod.  

13. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční po lehote na predkladanie ponúk. 

14. Postup pri otváraní ponúk: Prijímateľ použije systém online sprístupnenia ponúk. 

15. Spôsob vyhodnotenia ponúk:  

Prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky, splnenie podmienok účasti po 
vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane vylúčenia konfliktu záujmov 
u všetkých potenciálnych dodávateľov. 

Ak z predložených dokladov potenciálneho dodávateľa nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie 
podmienok účasti alebo splnenie požiadaviek na predmet zákazky, prijímateľ požiada potenciálneho 
dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov v lehote minimálne 5 pracovných dní. 
Ak vysvetlenie/doplnenie potenciálny dodávateľ v stanovenej lehote nedoručí alebo, ak aj napriek 
predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov prijímateľa, nespĺňa podmienky účasti alebo 
požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ jeho ponuku vylúči a vyhodnotí splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho potenciálneho dodávateľa v poradí. 

16. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.03.2023 

17. Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania je sídlo prijímateľa v zmysle bodu 1. tejto výzvy.  

Prijímateľovi budú dodávané tovary v zmysle príloh č.4 až č.7 po častiach na základe vystavených 
čiastkových objednávok v zmysle prílohy č. 8 Návrh kúpnej zmluvy.  

Lehota dodania predmetu zákazky bude definovaná v prílohe č. 8 Návrh kúpnej zmluvy. 

18. Obsah ponuky  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
 
17.1.  Dokument „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ (Príloha č. 1 Výzvy) – naskenovaný 

vyplnený a podpísaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg. 
 
17.2  Čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (v zmysle prílohy 

č.2 Výzvy) – naskenovaný vyplnený a podpísaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg. 
 

17.5  Súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle prílohy č.3 Výzvy– naskenovaný, 
podpísaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg. 

 
17.3.   Dokument „Návrh dodávaného tovaru“ (Príloha č. 4 až č.7 Výzvy) – naskenovaný vyplnený 

a podpísaný dokument vo formáte .pdf alebo .jpg. 
 

17.4. Dokumenty k splneniu podmienok osobnostného postavenia (v zmysle bodu 19. výzvy). 
 
17.5. Návrh kúpnej zmluvy (v zmysle prílohy č.8 výzvy) – naskenovaný vyplnený a podpísaný 

dokument vo formáte .pdf alebo .jpg.  
 

Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, tzn. Štatutárnym orgánom 
uchádzača/ členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na konanie v mene 
uchádzača v zmysle platnej legislatívy v súlade s obchodným registrom/ živnostenským registrom, 
resp. iným príslušným registrom v zmysle právnej úpravy v krajine sídla uchádzača. V prípade 



 

podpisovania osoby splnomocnenej žiadame predloženie naskenovaného originálu. 
 

19.   Podmienky osobnostného postavenia: 
 
Dodávateľ je povinný dokladovať podmienku  osobnostného postavenia, že :  
1. nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii (netýka sa  

fyzických osôb uvedených  v § 2 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník),nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 
konkurz pre nedostatok majetku, 

2. neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky    
zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

3. ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani 
prokurista nesmú byť  právoplatne odsúdení za trestný čin podvodu, za trestný čin korupcie, za 
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za 
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s 
terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce alebo iných 
foriem obchodovania s ľuďmi 

4. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, 
ktorý zodpovedá predmetu  zákazky 

 
Prijímateľ nepožaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa finančného a 
ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
 
Prijímateľ bude akceptovať aj ekvivalentné doklady k splneniu podmienok osobnostného postavenia 
za predpokladu, že budú v celom rozsahu spĺňať požadované podmienky. 

 
Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu; doklad o tom, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, 
nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii; doklad o tom, že neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch 
od vyhlásenia Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania a doklad o tom, že jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, 
ani prokurista nie sú právoplatne odsúdení za vyššie vymenované trestné činy čestným vyhlásením 
alebo vyhlásením o zaregistrovaní sa v zozname hospodárskych subjektov spolu s platnou 
registráciou. 
Potenciálny dodávateľ vyššie požadované dokumenty zaregistrované v informačných systémoch 
verejnej správy (napr. výpis z obchodného/živnostenského registra) v súlade so zákonom č. 177/2018 
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti 
byrokracii) alebo už zverejnené nepredkladá - uvedie iba internetovú adresu/hypertextový link, na 
ktorom požadované dokumenty verejne sprístupnené. 

 
20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena v EUR bez DPH 
 

Celková zmluvná cena zahŕňa všetky oprávnené náklady súvisiace s poskytnutím predmetu zmluvy je 
cenou maximálnou, ktorú nie je možné po dobu účinnosti zmluvy prekročiť a je čerpaná na základe 
jednotkových cien uvedených v ponuke úspešného uchádzača podľa požiadaviek prijímateľa. 
 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu za predmet 
zákazky v EUR bez DPH (uvedenú v dokumente ponuky podľa - Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií) 
v porovnaní s celkovými cenami za predmet zákazky v EUR bez DPH uvedenými v ponukách 
ostatných uchádzačov.  
 



 

Prijímateľ bude vyhodnocovať iba ponuku uchádzača, ktorá sa v zmysle kritéria na vyhodnotenie 
ponúk umiestni na 1. mieste v poradí. 

 
21. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:   

Kúpna zmluva a čiastkové objednávky v zmysle tejto zmluvy. 
 
22. Ďalšie podmienky 

- Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy 
predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením. Ak potenciálny 
dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude 
vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uvedené sa nevzťahuje 
na vyhlásenia, ktoré sú súčasťou povinných dokumentov registrovaných dodávateľov v zozname 
hospodárskych subjektov vedených ÚVO za predpokladu, že víťazný dodávateľ je v ňom 
registrovaný a jeho registrácia je platná. 

- Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu                                         
s uchádzačom/uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. 

- Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy 
predložiť údaje o všetkých známych subdodávateľoch; údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o 
subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

- Prijímateľ zruší použitý postup zadávania zákazky a vyhlási opakované obstarávanie na ten istý 
predmet zákazky, ak: 

a. cenovú ponuku predložili menej ako traja potenciálni dodávatelia (neuplatňuje sa pri ďalšom 
opakovanom obstarávaní, ak obstarávanie bolo zrušené z tohto dôvodu a neuplatňuje sa, ak na trhu 
existuje len jeden alebo dvaja dodávatelia. Uvedené však musí prijímateľ zdokladovať)  

b. ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 

c. sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie a ktoré vznikli z dôvodu zásahu tzv. „vis 
maior“ (tieto okolnosti je prijímateľ povinný uviesť a odôvodniť zrušenie postupu zadávania 
zákazky). 

- Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho s dodaním 
predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP 
vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

- Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby 
v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný 
poskytnúť súčinnosť v plnej miere.“ 

 
Prílohy výzvy: 
Príloha č. 1:  Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2:  Čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 3:  Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 4:  Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 1 
Príloha č. 5:  Návrh dodávaného tovaru – Dojáreň 2 
Príloha č. 6:  Návrh dodávaného tovaru – Meranie pohybovej aktivity 
Príloha č. 7:  Návrh dodávaného tovaru – Chladiaca nádrž 
Príloha č. 8:  Návrh kúpnej zmluvy 
 
V Trnave, dňa 02.12.2022 



 

 

PRÍLOHA Č.1:  
 

 

 

 

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
PREDMET ZÁKAZKY: 
Dojáreň a chladiaca nádrž (súbor)  
PRIJÍMATEĽ: 
RUPOS, s.r.o. 
 

Názov Počet Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena spolu 
v EUR bez 

DPH  

Cena spolu 
v EUR s DPH  

Dojáreň 1 
V zmysle prílohy č.4 

1 súbor 
   

Dojáreň 2  
V zmysle prílohy č.5 1 súbor 

   

Meranie pohybovej 
aktivity  
V zmysle prílohy č.6 

1 súbor 
   

Chladiaca nádrž  
V zmysle prílohy č.7 1 súbor 

   

Cena za celý predmet zákazky  
  

 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu vrátane všetkých nákladov a upozorní 
prijímateľa na to, že nie je platcom DPH. 

 
Názov uchádzača: 

 
Sídlo uchádzača: 

 
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PRÍLOHA Č. 2:  
 
 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania. 
Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami tak ako boli uvedené vo výzve na predkladanie ponúk 
a v prípade, že naša spoločnosť bude úspešná poskytnem verejnému obstarávateľovi všetku nevyhnutnú 
súčinnosť potrebnú k jej uzavretiu. 

 

 

 

V ....................................... dňa............... 

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 



 

 

 

PRÍLOHA Č. 3:  
 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

V zmysle ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") ako 
dotknutá osoba 
 
Meno, priezvisko   .................................................. 
Obchodné meno:   .................................................. 
Miesto podnikania / sídlo:  .................................................. 
IČO:     .................................................. 
 
udeľujem obstarávateľovi: 
RUPOS, s.r.o.,  448 Ružindol 919 61, IČO: 36230375 
poskytovateľovi príspevku: 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30794323 
 
súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov v rozsahu: 
meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania / sídlo, IČO, kontakt: e-mail / telefónne číslo, 
IBAN, rodné číslo, dátum narodenia 
za účelom  prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom „Dojáreň a chladiaca nádrž (súbor)“ v rámci 
projektu s názvom „Investície do hmotného majetku  RUPOS, s.r.o.“ v súlade s Usmernením 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných 
prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 – 2022 a kontroly dokumentácie z vykonaného 
obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku. 
Tento súhlas udeľujem dobrovoľne, slobodne a vážne, po predchádzajúcom oboznámení sa s mojimi 
právami dotknutej osoby. 
Som si vedomý/á skutočnosti, že v zmysle ust. čl. 7 ods. 2 Nariadenia mám právo tento súhlas kedykoľvek 
odvolať.  
 
V................... dňa ................           ............................ 

           podpis 

 
 


