
ODPORÚČANÝ VZOROVÝ FORMULÁR ROZPOČTU / CENOVEJ PONUKY 
(Príslušné polia vyplniť. Cenovú ponuku je však možné okrem formuláru účinne podať aj v inom formáte/usporiadaní listiny) 

uchádzač: 

(vyplniť polia príslušnými údajmi) 

Názov investície/zákazky:  
investícia do poľnohospodárskeho podniku - zavádzanie inovatívnych technológií s 
cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej 
degradáciou (6/PRV/2015/ oblasť č. 6) 

 

obstarávateľ: 
Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch  
Levická 886, 952 01  Vráble 
IČO: 00 198 901 
www.pdvrable.sk 

Predmet obstarávania/zákazky: 
I. 8-riadková nesená sejačka na presnú sejbu s prihnojovaním a aplikáciou 

mikrogranúl 
II.Špeciálny stroj na zberanie zeleniny (automatický tekvicový zberač) 
III.Viacúčelový prekladací voz so závitovkovým dopravníkom a troma nápravami / stroj 

na aplikáciu vápna (stroj na manipuláciu, dopravu a skladovanie - prekladací voz / stroj na 
aplikáciu vápna) 

Cenová ponuka podaná na základe: 

( a/b - nehodiace sa škrtnúť, eventuálne v a) doplniť príslušný dátum) 

obchodné meno:

sídlo: 

v mene uchádzača koná: 

IČO:

IČ DPH: 

e-mail: 

tel.: 

a) výzvy na predloženie ponuky, doručenej uchádzačovi dňa:

b) informácie zverejnenej na webovom sídle obstarávateľa www.pdvrable.sk



Technická špecifikácia predmetu obstarávania/zákazky, s vymedzením predmetu dodávky  
a jej príslušného rozpočtu v rozsahu členenia podľa položiek I. až III.: 

I. 8-riadková nesená sejačka na presnú sejbu s prihnojovaním a aplikáciou 
mikrogranúl 

Špecifikácia a parametre tovaru:  
(zakrúžkovať hodiace sa áno/nie A - N, resp. zadať konkrétny parametrický údaj) 

sklopný teleskopický rám: A - N  

prepravná šírka:  (max 3,00m) ……………… m 

poloautomatický záves: A - N 

pohon zariadenia PTO hriadeľom ťažného traktora: A - N 

vyžadované otáčky PTO hriadeľa: 540/min: A - N 

hydraulické ovládanie značkovačov: A - N 

medziriadková vzdialenosť 75cm: A - N 

výsevné kotúče pre kukuricu a slnečnicu: A - N 

prevodovka, počet stupňov: (min 15) ……………. 

objem každého z osivových zásobníkov: (min 45 l) ……………. l 

objem zásobníka aplikátora priemyselných hnojív:(min 900 l)  …………………. l 

diskové prihnojovacie jednotky: A - N 

prevádzkový monitor: A - N  

vakuometer: A - N 

osvetlenie dopredu/dozadu: A - N  

aplikátor mikroinsekticídov: A - N 

stredové utláčacie koleso: A - N 

ďalšia špecifikácia:  (model, typ):                                                                                                

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia:            

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

Počet kusov ….. 1 
Dodávka tovaru, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky. 

Cena za položku I.  ………………………..…………….…..,-EUR bez DPH 



II. Špeciálny stroj na zberanie zeleniny (automatický tekvicový zberač) 

Špecifikácia a parametre tovaru:  
(zakrúžkovať hodiace sa áno/nie A - N, resp. zadať konkrétny parametrický údaj)  

funkcia samočinného zbierania tekvíc (z vopred nahrnutých riadkov): A - N 

integrovaný separátor burín: A - N 

samočinná extrakcia jadierok z tekvíc (vrátane bezšupkových): A - N 

objem zásobníka technologickej vody (min. 350 l) ……………. l 

funkcia predčistenia tekvicových jadier vodou: A - N 

normalizovaný faktor funkcie čistenia tekvicových jadier: (min 95%) ………..…..% 

funkcia predsušenia tekvicových jadier vzduchovým ventilátorom: A - N 

objem pracovného zásobníka na tekvicové jadrá: (min 750 l) …………….….. l 

pohon zariadenia PTO hriadeľom ťažného traktora: A - N 

vyžadované otáčky PTO hriadeľa 540/min: A - N 

normalizovaná priemerná denná plošná ha výkonnosť: (min 5 ha) ………….. ha 

traktorom nesený zhrňovač tekvíc do riadkov (príslušenstvo): A - N  

pracovný záber zhrňovača: (min 3,00 m) …………….. m 

ďalšia špecifikácia: (model, typ): 

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

Počet kusov ….. 1 
Dodávka tovaru, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky. 

Cena za položku I.  ………………………..…………….…..,-EUR bez DPH 



III. Viacúčelový prekladací voz so závitovkovým dopravníkom a troma nápravami / 
stroj na aplikáciu vápna (stroj na manipuláciu, dopravu a skladovanie - prekladací voz / 
stroj na aplikáciu vápna) 

Špecifikácia a parametre tovaru:  
(zakrúžkovať hodiace sa áno/nie A - N, resp. zadať konkrétny parametrický údaj) 

konštrukčná nosnosť (min. 27 t): ……….……… t 

ložný objem (min 37 m3): …………….….. m3 

odpružená trojnáprava: A - N 

náprava TRIDEM - riadená predná a zadná náprava: A - N 

pohon zariadenia PTO hriadeľom ťažného traktora: A - N 

vyžadované otáčky PTO hriadeľa: 540/min: A - N 

vyhotovenie MULTI - viacúčelového využitie: A - N 

sklopný závitovkový prekladací  dopravník: A - N 

priemer závitovky dopravníka: (min 500 mm): …………..……. mm 

aplikátor vápna, práškových hnojív a ostatných substrátov: A - N 

ďalšia špecifikácia: (model, typ): 

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

ďalšia špecifikácia: 

Počet kusov ….. 1 
Dodávka tovaru, inštalácia, montáž, uvedenie do prevádzky. 

Cena za položku I.  ………………………..…………….…..,-EUR bez DPH 



Sumárna cenová kalkulácia  
záväznej cenovej ponuky na dodávku, montáž 

 a uvedenie do prevádzky pre celý rozsah zákazky: 

I. 8-riadková nesená sejačka na presnú sejbu s prihnojovaním 
a aplikáciou mikrogranúl 

        ….……………….,- EUR 

II. Špeciálny stroj na zberanie zeleniny (automatický tekvicový zberač) 
….……………….,- EUR 

III. Viacúčelový prekladací voz so závitovkovým dopravníkom a 
troma nápravami / stroj na aplikáciu vápna (stroj na manipuláciu, 
dopravu a skladovanie - prekladací voz / stroj na aplikáciu vápna) 

….……………….,- EUR 

Za celý rozsah zákazky podľa I. až III. spolu: ……………..………,-EUR 

Všetky ceny sú uvádzané ako ceny bez DPH. 

Uchádzač vyhlasuje, že v plnom rozsahu akceptuje všetky podmienky súťaže obsiahnuté v 
príslušnej Výzve na predkladanie ponúk, ako aj záväzný návrh Zmluvy na dodávku predmetu 
obstarávania, tvoriaci jej prílohu. 

Miesto a dátum: ……………………………….……… 

      ………………………………………….. 
      uchádzač 
      (podpis)


