
Promitor s. r.o, Matúškovská cesta 31/1551, 924 01 Galanta 

 
 
 
 
 
Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky 
 
v mene verejného obstarávateľa (žiadateľa/vyhlasovateľa), spoločnosti Promitor s.r.o Vás v 

rámci prieskumu trhu žiadam o predloženie cenovej ponuky k zákazke za účelom určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu 

stavebných prác, tovarov a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 na predmet 

zákazky: „Technologické zariadenia na udržiavanie pôdy v kultúrnom a bezburinovom 

stave a na pozberovú úpravu hrozna na odbyt“              
 
 
IDENTIFIKÁCIA Žiadateľa: 

Názov organizácie:  Promitor s.r.o 

Sídlo organizácie:  Matúškovská cesta 31/1551, 924 01 Galanta 

Identifikačné číslo: 36275531 

DIČ:   2022064429 
Kontaktná osoba žiadateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. István Matusek  
Tel: +421 902 955708 
E-mail: istvan.matusek@promitor.sk 
 
Opis predmetu zákazky: 
 

Predmetom prieskumu trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky  je cenová ponuka na 

obstaranie zariadenia/logický celok: „Technologické zariadenia na udržiavanie pôdy v 

kultúrnom a bezburinovom stave a na pozberovú úpravu hrozna na odbyt“ bližšia 

informácia k parametrom daného zariadenia tvorí Prílohu č. 1 tejto žiadosti. 
 
 
Spôsob podania/doručenia/vypracovania cenovej ponuky: 

 

Navrhovateľ / uchádzač predloží cenovú ponuku podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto emailu: 
Opis predmetu zákazky a Prílohu č. 2 Cenová ponuka. 
 
Navrhovateľ / uchádzač predkladá vyplnenú Prílohu č. 1,  kde určí konkrétne parametre ponúkaného 
zariadenia, pričom vypĺňa:  
 
- Parametre(hodnoty) ponúkanej technológie, 
- Miesto a dátum vyhotovenia ponuky, 
- Obchodné meno navrhovateľa, sídlo navrhovateľa/uchádzača, dátum predloženia cenovej ponuky, 
štatutára spoločnosti, meno kontaktnej osoby. 
 
Navrhovateľ/ uchádzač cenovej ponuky v rámci Prílohy č. 1 vyplní časť materiálu zvýraznenú žltým 
podkladom. 
 



Navrhovateľ/ uchádzač cenovej ponuky zároveň predkladá cenovú ponuku, ktorá môže byť na časť 
zákazky, alebo na celú zákazku (tj. na 1 zariadenie, na niekoľko súčastí zariadenia, alebo na všetky 
zariadenia logického celku), teda na položky uvedené v Prílohe č. 2, na ktoré predkladá ponuku, 
pričom vypĺňa: 
 
- identifikačné údaje navrhovateľa/ uchádzača 
- názov výrobcu ponúkanej technológie 
- typové označenie ponúkanej technológie, 
- jednotková cena v EUR bez DPH, 
- jednotková cena v EUR s DPH, 
- cena celkom  v EUR s DPH (ak predkladá ponuku na všetky súčasti logického celku), 
- miesto a dátum vyhotovenia ponuky, 
- meno osoby, ktorá vyhotovila cenovú ponuku navrhovateľa/ uchádzača, 
- podpis a pečiatku oprávnenej osoby navrhovateľa/ uchádzača cenovej ponuky, 
- potvrdenie dodávateľa, resp. výrobcu, že ním vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám    
  obvyklým v danom mieste a čase. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2021 do 11:00 hod. 

 

Navrhovateľ/ uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale: 
 

- osobne na adresu žiadateľa: Promitor s. r.o, Matúškovská cesta 31/1551, 924 01 Galanta; 

- prostredníctvom poštovej zásielky na adresu žiadateľa: Promitor s. r.o, Matúškovská cesta 

31/1551, 924 01 Galanta,  
- alebo elektronicky e-mailom na adresu: istvan.matusek@promitor.sk 
 
A to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky žiadateľovi na 
kontaktnú adresu, alebo emailovú adresu.  
 
Všeobecné upozornenie: 

 
Prieskum trhu slúži žiadateľovi/vyhlasovateľovi len na informatívne účely – za účelom určenia 
predpokladanej hodnoty zákazy a nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu. 
 
V Galante dňa 28.04. 2021 
 
       S pozdravom  
        

 
       Mgr. István Matusek 

Konateľ Promitor s.r.o. 
 

       Osoba zodpovedná za prieskum trhu 

         

Prílohy: Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

              Príloha č. 2: Cenová ponuka 


