
Výzva ma predloženie ponúk – prieskum trhu 
 

V súvislosti s prípravou projektu 
Nákup lesníckej techniky Pavol Salák 

 
si Vás týmto dovoľujeme požiadať o účasť na prieskume trhu potenciálnych dodávateľov 

Projekt je spolufinancovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie: 8 – Investície do rozvoja 

lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych 

technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh,výzva č. 40/PRV/2019 

Prieskum trhu je realizovaný za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v procese obstarávania 

a za účelom stanovenia výšky výdavkov, ktoré budú súčasťou projektu.  

Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako aritmetický priemer zistených cien. Predpokladaná hodnota 

zákazky sa určuje ako cena bez DPH. Výška výdavkov, ktoré budú súčasťou projektu, sa určí ako aritmetický 

priemer zistených cien.  Výška výdavkov sa určuje ako cena bez DPH 

I. Zadávateľ prieskumu 

Obchodné meno Pavol Salák 

Sídlo Radvaň nad Laborcom 57, 076 01 

IČO 47 64 85 71 

IČ DPH SK 1086221587 

Tel. 0907099139 

e-mail Salak2 gmail.com 

 

II. Kontaktná osoba zadávateľa 

 

III.  Opis predmetu zákazky 
 
Vymedzenie predmetu prieskum trhu je uvedené v Príloheč.1 Podrobný technický opis 
a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky. 
 

IV. Spôsob a pokyn podávania návrhov 

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou. 

Návrhy sa môžu predkladať poštou, alebo e-mailom na adresu: 

SITCON spol. s r.o. 
Na Hrebienku 22 
811 02 Bratislava 
e-mail: mail sitcon.sk 
Navrhovateľ predloží cenovú ponuku podľa vzoru, ktorú  tvorí:•Prílohač.1: Podrobný technický opis a údaje 
deklarujúce technické parametre dodávaného  predmetu zákazky a • Príloha č. 2: Cena dodávaného 
predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky 
 

Meno, priezvisko Ing. Peter Sitányi 

Office +421 (2) 20712 885 

 Tel. +421 902920954 

e-mail mail@sitcon.sk 

mailto:mail@sitcon.sk


Výzva ma predloženie ponúk – prieskum trhu 
 

NavrhovateľpredkladávyplnenúPrílohuč.1,vktorejuvediekonkrétneparametreponúkaného zariadenia, 
pričom vypĺňa: 
 

▪ Parametre (hodnoty) ponúkanej technológie 
▪ Názov výrobcu ponúkanej technológie 
▪ Typové označenie ponúkanej technológie 
▪ Miesto a dátum vyhodnotenia ponuky 
▪ Pečiatka a podpis 

 
V prípade, že  v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na 
technický a funkčný ekvivalent. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové 
parametre. 

 
Navrhovateľ zároveň predkladá cenovú ponuku, ktorá musí byť komplexná na celý predmet zákazky (t.j. celý 
logický celok), teda na všetky položky uvedené v Prílohe č. 2, pričom vypĺňa: 

 
 

▪ Identifikačné údaje navrhovateľa 
▪ Názov výrobcu, typové označenie ponúkanej technológie 
▪ Jednotková cena v EUR bez DPH  
▪ Miesto a dátum vyhotovenia ponuky 
▪ Pečiatka, podpis 

 
Cenová ponuka predložená navrhovateľom musí byť podpísaná a opečiatkovaná zástupcom uchádzača v prieskume trhu 

 
V. Lehota podávania návrhov 

Navrhovateľpredložínávrhpoštoualeboe-mailomdo06.08.2019do10:00hod.naadresuuvedenú v bode 4. tejto 
Výzvy 
V prípade predloženia návrhu poštou musí byť na uzavretej obálke uvedené 
 

▪ Názov a adresa zadávateľa prieskumu trhu 
▪ Obchodné meno a adresa navrhovateľa 

▪ Heslo: „Prieskum trhu Nákup lesníckej techniky Salák“ 
 
Ponuka môže byť predložená aj prostredníctvom e mailu, ktorý musí byť doručený v termíne 

do 31.07.2019 do 10:00 hod.na adresu mail@sitcon.sk. V predmete e-mailu musí byť uvedené 
„„Prieskum trhu Nákup lesníckej techniky Salák“ 
 
Upozornenie: V prípade predloženia návrhu elektronickou formou, musia byť návrhy tiež podpísané a opečiatkované 
navrhovateľom 

 
Prílohy: 
 

1. Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky 

 
2. Cena dodávaného predmetu zákazky 

 

 
 
 

Pavol Salák 

mailto:mail@sitcon.sk

