TERRA WYLAK, s.r.o., Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 47 245 689, DIČ: 2023687842, IČ DPH: SK2023687842
tel.: 0903 484 137, e-mail: bajan@terrawylak.sk

Výzva na predkladanie ponúk
V zmysle Metodického pokynu CKO č. 12, v 8 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon
o verejnom obstarávaní zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej
finančných prostriedkov z NFP,
si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky s cieľom vybrať dodávateľa
predmetu zákazky v súvislosti s projektom:
Zvýšenie podielu dozrievaného vína v 300 lit. sudoch
za účelom zušľachtenia červených vín a zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu
Projekt je spolufinancovaný z podpory v SR v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Podpora na investície pre vinársky rok 2020/2021
opatrenie: Nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob
určených na skladovanie vína alebo zrenie vína
Predmet zákazky: „Drevené sudy na zrenie červeného vína“
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IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA / PRIJÍMATEĽA
Obchodný názov: TERRA WYLAK, s.r.o.
Sídlo:
Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie
IČO:
47 245 689
2023687842
DIČ:
SK2023687842
IČ DPH:
Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Bajan, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Bajan
Kontakt:
+421 903 484 137
E-mail:
bajan@terrawylak.sk
Komunikácia medzi žiadateľom / prijímateľom a záujemcom / uchádzačom sa uskutočňuje
elektronickými prostriedkami (e-mailom).
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PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: Drevené sudy na zrenie červeného vína
Druh zákazky:
Dodanie tovarov
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie 30 ks drevených sudov na zrenie červeného vína v rozsahu podľa
špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.
Odôvodnenie rozdelenia alebo spájania zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Rozdelenie zákazky na menšie časti
obstarávateľ nepovoľuje z dôvodu funkčnej, miestnej a časovej súvislosti predmetu zákazky,
s dôrazom na zabezpečenie hospodárnosti, primeraného a včasného plnenia.
Variantné riešenia sa nepovoľujú. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto
riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.
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MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Miesto dodania predmetu zákazky je sídlo žiadateľa/prijímateľa.
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LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Začiatok plnenia zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky žiadateľa/prijímateľa
dodávateľovi. Požadovaná dodacia lehota je do 3 mesiacov od doručenia písomnej objednávky.
Žiadateľ/prijímateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde
k plneniu zmluvy.
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OBSAH CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1. Opis predmetu zákazky s vymedzením požadovaných technických parametrov na predmet
zákazky a s uvedením ceny za celý predmet zákazky podľa Prílohy č. 1,
2. Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, nie starší ako 3 mesiace odo dňa doručenia ponuky.
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LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

6 mesiacov
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KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

najnižšia cena za predmet zákazky

Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom. Ak uchádzač nie je platcom
DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.
Kúpna cena za predmet zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná, maximálna a nemenná.
Kúpna cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov a zahŕňa dodávku, montáž
a zaškolenie personálu.
8

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

04.05.2021 do 12:00
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MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:
Ponuku na celý predmet zákazky podľa bodu 5 doručte jednou z nasledujúcich foriem: poštou,
mailom alebo kuriérom do: 04.05.2021 do 12:00 hod na adresu uvedenú v bode 1.
Upozornenie: V prípade predloženia ponuky elektronickou formou musí byť táto tiež potvrdená
oprávneným zástupcom uchádzača (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný
používať pečiatku).

10 JAZYK CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky, musia byť
predložené v slovenskom resp. českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej
republiky a nemá možnosť predložiť ponuku priamo v slovenskom/českom jazyku, doklady
a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia
byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
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MENA CENOVEJ PONUKY
Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky
uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej
ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.
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PLATOBNÉ PODMIENKY
Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho plnenia predmetu
zmluvy. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu
predávajúcemu po riadnom a včasnom dodaní plne funkčného predmetu zmluvy, ktorý bol

protokolárne odovzdaný kupujúcemu bez jeho akýchkoľvek výhrad na základe preberacieho
protokolu a to na základe faktúry vystavenej po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy
preberacím protokolom predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list. Faktúra je splatná
najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
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PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY S VÍŤAZNÝM UCHÁDZAČOM
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia Kúpnej zmluvy uvedie údaje
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, kontakt, ak ide o subdodávateľa,
ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.
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DÁTUM, ČAS A MIESTO VYHODNOTENIA PONÚK:

Vo Veľkom Záluží, dňa 26.04.2021

Dušan Bajan
konateľ spoločnosti

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

04.05.2021, 13:00
TERRA WYLAK, s.r.o.
Veľké Zálužie 124
951 35 Veľké Zálužie

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Žiadateľ / prijímateľ:
Obchodné meno

TERRA WYLAK, s.r.o.

Sídlo

Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie

IČO

47 245 689

Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
Kontakt (tel., mail)
Drevené sudy na zrenie červeného vína
30 ks
.............………………….....................................................……………………….

Predmet zákazky:
Počet kusov:
Výrobca / značka:

Požadovaná
hodnota

Požadovaný parameter

Ponúkaná hodnota (uviesť
áno/nie, resp. konkrétnu číselnú
hodnotu)
hodnota:

objem

300 l

určené na zrenie červeného vína

áno

áno/nie:

stupeň vypálenia – stredné, stredné +, silné

áno

áno/nie:

materiál dub alebo ekvivalent

áno

áno/nie:

typ – francúzsky alebo ekvivalent

áno

áno/nie:

uzatvárateľný otvor

áno

áno/nie:

na čele sudu označenie loga TERRA WYLAK

áno

áno/nie:

Názov predmetu
zákazky
Drevené sudy na zrenie
červeného vína

MJ
(ks)

Jednotková cena
v EUR bez DPH

Cena celkom
v EUR bez DPH

DPH
20%

Cena celkom
v EUR vr. DPH

30

Som – nie som platca DPH*
Svojím podpisom zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v
danom mieste a čase.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu:

*Nehodiace sa škrtnite

