
Florek Trade s. r. o., Krušetnica 238, 029 54 Krušetnica, IČO: 54 306 825 

 

1 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk  
 
1. Obstarávateľ: 
 
Názov verejného obstarávateľa:  Florek Trade s. r. o. 
Sídlo:     Krušetnica 238, 029 54 Krušetnica 
IČO:     54 306 825 
DIČ:    2121633943 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):  Ing. Michal Strnál 
tel. č. kontaktnej osoby:   0905 979 718 
e-mail kontaktnej osoby:    info@arrsever.sk   
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.pohodakrusetnica.sk/ 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
Plnoautomatický snežný kanón ventilátorový (2 ks) 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovar 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Penzión Pohoda, 
Krušetnica č. 238, 029 54 Krušetnica 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 

• Typ zmluvy: Objednávka 

• Lehota na realizáciu zákazky: termín dodania predmetu obstarávania do 60 kalendárnych dní odo dňa 
prijatia a potvrdenia objednávky dodávateľom. Objednávka bude odoslaná elektronicky 
prostredníctvom e-mailu.  

• Platobné podmienky: Dodávateľ je oprávnený predložiť faktúru až po protokolárnom odovzdaní 
predmetu obstarávania odberateľovi.  

 
7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov plnoautomatických snežných kanónov. 
Minimálne technické požiadavky sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Formulár cenovej ponuky s uvedením 
minimálnych technických požiadaviek predmetu obstarávania. 
 
8. Spoločný slovník obstarávania: 42900000-5 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 80 648,26 EUR bez DPH.  
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet projektu bude financovaný z EFRR, 
verejných zdrojov a zdrojov obstarávateľa v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej 
skupiny Biela Orava.  
 
11. Podmienky účasti: Oprávnenie realizovať predmet obstarávania.  
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Najnižšia cena bez DPH  
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 10.1.2023, do: 12:00 hod.  
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Elektronicky na info@arrsever.sk  
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15. Požadovaný obsah ponuky:  
Ponuka a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku, slovenský jazyk (alebo český 
jazyk). Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

1) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením výslednej sumy cenovej ponuky: (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka a pod.) a s uvedením splnenia 
minimálnych technických požiadaviek na predmet zákazky a výslednej sumy na ktorú sa ponuka 
predkladá – Odporúčaný formulár cenovej ponuky s uvedením minimálnych technických požiadaviek 
predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k výzve.  

 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek 
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v 
prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky 
náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste 
v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom 
elektronicky. Obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď 
po vyhodnotení. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka elektronickou poštou.   

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
Výzva č. IROP-CLLD-T612-511-002; Miestna akčná skupina Biela Orava; Integrovaný regionálny operačný 
program. 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 22.12.2022 
 
 
 
Prílohy:  

- Príloha č. 1 - Formulár cenovej ponuky s uvedením minimálnych technických požiadaviek 
predmetu obstarávania 

 


