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PENAM SLOVAKIA, a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, IČO 36 283 576 
polonyovam@penam.sk, +421 918 601 220 

Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                       
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020 

           
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry     č. 

8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  2014 - 
2020  

Názov zákazky 
Technológia na výrobu mrazeného kváskového chleba 

pre pekáreň Lučenec  

Rozdelenie/spojenie1 zákazky s 
odôvodnením 

Technológia pozostáva zo štyroch logických celkov. 
Zákazka je rozdelená na časti. Uchádzač môže predložiť 
ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky. Počet častí, nie je 

obmedzený.  

                      

P.č. Predmet zákazky ks 
PHZ bez DPH              

(v EUR)                                         
stručný opis predmetu 

zákazky 

1. STOP kysiareň   3  289 390,00 

STOP kysiareň, pre 6 
chlebových vozíkov 850 x 
2200 mm v troch radoch - 
priechodzie prevedenie, 
teplotný rozsah 0°C až 

+35°C, súčasťou dodávky 
bude agregát, 

prepojovacie potrubie a 
chladivo, pripojenie 

agregátu do vzdialenosti 
10 metrov, súčasťou 

dodávky bude 
automatický 

programovateľný panel s 
pamäťou receptúr, 

súčasťou dodávky bude 
vzdialený dohľad 

servisného strediska 
výrobcu vrátane diaľkovej 

technickej podpory 

2. Miešacie zariadenie   1  101 061,00 

 Miešacie zariadenie 
vhodné na spracovanie 

voľných chlebových ciest. 
Súčasťou dodávky sú dva 

proti sebe rotujúce 
wendelové nástroje, 

medzi ktorými sa cesto 
miesi.  
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P.č. Predmet zákazky ks 
PHZ bez DPH              

(v EUR)                                         
stručný opis predmetu 

zákazky 

3. 
 Zariadenie na výrobu a 

uskladnenie kvásku 
 1  53 780,00 

  
Pšeničný fermentačný 

kvasný systém 
Trojstenový fermentor z 

nehrdzavejúcej ocele 
vrátane chladiacej 

jednotky a izolácie v 
oblasti plášťa 

Frekvenčný menič na 
nastavenie flexibilných 

rýchlostí miešania 
Nerezové veko, úplne 

otvorené, monitorované 
koncovým spínačom 

Riadenie PLC s dotykovým 
panelom na uloženie min. 

5 receptov 
Variant s ohrevom  

4. Šokový mraziaci box 1 224 743,33 

Šokový priechodzí box pre 
2×2 vozíky 850 x 2200 mm 

umiestnené za sebou, 
šokové mrazenie 

produktov do hmotnosti 
550 g / kus, hodinová 

kapacita min. 568 kg/hod. 
pri vstupnej teplote 

produktov +25°C až -5°C, 
súčasťou dodávky bude 
agregát, prepojovacie 
potrubie a chladivo, 

pripojenie agregátu do 
vzdialenosti 10 metrov, 
súčasťou dodávky bude 

automatický 
programovateľný panel s 

pamäťou receptúr, 
súčasťou dodávky bude 

vzdialený dohľad 
servisného strediska 

výrobcu vrátane diaľkovej 
technickej podpory 

CELKOVÁ PHZ v € bez DPH                                       668 974,33 
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Lehota na predkladanie ponúk 
 do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia 

oznámenia o predĺžení lehoty na predkladanie 
ponúk t. j. do 24.03.2020. 

Možnosť  predĺženia lehoty na predkladanie 
ponúk1 

                   ÁNO                                   NIE 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena  

Miesto a spôsob doručenia ponúk 
 EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice 
 Doručením poštou formou Doporučenej zásielky 

Dátum, čas a miesto otvárania ponúk 
02. 04. 2020 o 09:00  hod., PENAM SLOVAKIA, 

a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk 
02. 04. 2020 o 10:00  hod., PENAM SLOVAKIA, 

a.s., Štúrova 74/138, 949 35 Nitra 

Iné2 – Lehota viazanosti ponúk  do 31. marca 2020 

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami, pričom vyhodnotenie ponúk je 
neverejné 

           

V  Nitre                                                                          
Dňa 
16.03.2020           

      

Peter Živický,  
podpredseda predstavenstva 
PENAM SLOVAKIA, a.s. 

podpis a pečiatka2 štatutárneho zástupcu 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Ťapay,  
člen predstavenstva 
PENAM SLOVAKIA, a.s. 

podpis a pečiatka2 štatutárneho zástupcu 
 

           

 
  

     
        

Prílohy:  Súťažné podklady      

           
                      

1 nehodiace sa preškrtnite         
2 doplniť, ak je relevantné         

 


