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1 Úvod
Intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka je upravený nasledovnými nariadeniami EÚ:
 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013,
ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým
sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)
č. 1234/2007 v platnom znení (ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013“),
 delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú
intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie v platnom znení (ďalej len „DNK (EÚ)
2016/1238“),
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ
ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie v platnom znení (ďalej len
„VNK (EÚ) 2016/1240“),
 delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky
na verejnú intervenciu v platnom znení,
 delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné
agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok,
zábezpeky a používanie eura v platnom znení,
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú
pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013
vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie
účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť v platnom znení,
 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým
sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom
znení,
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína
predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení
(ďalej len „VNK (EÚ) 2016/2080“),
 vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/282 z 15. februára 2019, ktorým sa mení
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080, pokiaľ ide o lehoty na predkladanie
ponúk.
Uvedené nariadenia je možné nájsť na webovej stránke Úradného vestníka EÚ:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=sk
Okrem horeuvedených nariadení na realizáciu a administráciu podpory platia aj nasledovné právne
predpisy:
 zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
3
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323

 zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii).

2 Cieľ
Predaj sušeného odstredeného mlieka (ďalej len „SOM“) postupom verejného obstarávania bol
vyhlásený VNK (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej
len „platobná agentúra“) v zmysle uvedeného nariadenia a v súlade s príslušnými ustanoveniami
nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013, VNK (EÚ) 2016/1240 a DNK (EÚ) 2016/1238 oznámila
začatie predaja SOM prostredníctvom verejnej súťaže.

3 Ponuka na predaj SOM
3.1 Podávanie ponúk
V zmysle VNK (EÚ) 2019/282, lehoty, počas ktorých sa môžu predkladať ponuky v rámci
čiastkových výziev na predkladanie ponúk v roku 2019, sa začínajú prvým pracovným dňom po
skončení predchádzajúcej lehoty. Končia sa o 11.00 hod. (bruselského času) v tretí utorok
príslušného mesiaca. V auguste sa však táto lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) vo štvrtý
utorok a v decembri sa táto lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) v druhý utorok. Ak je
utorok štátnym sviatkom, lehota je 11.00 hod. bruselského času predchádzajúceho pracovného
dňa.“
Lehoty na predkladanie súťažných ponúk v roku 2019 sa podľa vyššie uvedeného končia
v nasledovných dňoch:
 16. 04. 2019 o 11.00 hod.
 21. 05. 2019 o 11.00 hod.
 18. 06. 2019 o 11.00 hod.
 16. 07. 2019 o 11.00 hod.
 27. 08. 2019 o 11.00 hod.
 17. 09. 2019 o 11.00 hod.
 15. 10. 2019 o 11.00 hod.
 19. 11. 2019 o 11.00 hod.
 10. 12. 2019 o 11.00 hod.
Súťažné ponuky sa podávajú na formulári vydanom platobnou agentúrou „Ponuka do verejnej
súťaže na predaj SOM z intervencie“ (Príloha č. 1) v písomnej forme. Ponuka musí byť doručená
v zalepenej, zapečatenej obálke, označenej „PONUKA DO VEREJNEJ SÚŤAŽE NA PREDAJ
SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA – NEOTVÁRAŤ“ a doručená osobne alebo kuriérom,
do podateľne platobnej agentúry na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
Hraničná 12
815 26 Bratislava
4
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava IČO: 30 794 323

3.2 Podmienky predkladania a prijateľnosti ponúk
Súťažné ponuky sú prijateľné, ak spĺňajú podmienky podľa čl. 30 VNK (EÚ) 2016/1240:
 názov, adresa a identifikačné číslo DPH ponúkajúceho,
 ponúkané množstvo v rámci limitu minimálne 20 ton (v zmysle článku 3 VNK (EÚ)
2016/2080),
 ponúkanú cenu v EUR/100 kg SOM zaokrúhlenú maximálne na dve desatinné miesta
bez DPH a bez poplatkov za vyskladnenie,
 je poskytnutý dôkaz o tom, že ponúkajúci pred uplynutím lehoty na predloženie
ponuky zložil vzhľadom na príslušnú výzvu zábezpeku vo výške 50 EUR/tonu,
 zábezpeka musí byť poskytnutá v tom členskom štáte, v ktorom sú ponuky
do verejnej súťaže predkladané.

3.3 Údaje o skladovateľovi a dostupnom množstve SOM:
Platobná agentúra disponuje s intervenčne nakúpeným SOM v celkovom množstve 207 ton,
ktoré je uskladnené u jediného zmluvného skladovateľa, ktorým je spoločnosť ICE – BERG
SLOVAKIA, spol. s r. o.:
Skladovacie miesto:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:

ICE - BERG SLOVAKIA, spol. s r. o.
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
35 754 729
Kovalčíková Ľubomíra, Mgr.

Predajný zoznam celkového uskladneného množstva SOM
číslo výrobnej
šarže

číslo partie PPA

dátum
uskladnenia

výrobca

množstvo (t)

6042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,25

8042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

10042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9,75

12042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

14042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

16042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

18042016

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

20042016-1

1650000001

16.5.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

4,5

20042016-2

1650000001

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

4,5

22042016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,325

24042016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

26042016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

28042016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

7,5
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29042016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

7,675

10052016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,25

12052016

1650000002

3.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,75

14052016

1650000003

22.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

7,5

16052016

1650000003

22.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,25

18052016

1650000003

22.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

6,75

19052016

1650000003

22.6.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

7,5

20052016

1650000005

10.8.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

6,75

22052016

1650000005

10.8.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

7,5

23052016

1650000005

10.8.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,25

24052016

1650000005

10.8.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

6,75

25052016

1650000005

10.8.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

8,25

5062016

1650000005

10.8.2016

Gemermilk rs, s. r. o.

9

SPOLU

207

Druh dopravného prostriedku vhodný k odvozu výrobku: nákladná automobilová doprava

3.4 Kvalita SOM
Kvalita SOM, ponúkaná na predaj, spĺňa aspoň minimálne akostné požiadavky stanovené v čl. 11
písm. e) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013, v čl. 28 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1272/2009 a v prílohe V časti I, IV nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2009, platných v dobe
realizácie intervenčného nákupu SOM.
Pred predložením súťažnej ponuky na predaj SOM, v zmysle čl. 29 ods. 4 písm. b) vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1240 môže uchádzač konzultovať s platobnou agentúrou výsledky
analýz vzoriek SOM, odobratých za účelom preverenia minimálnych akostných požiadaviek pri
jeho naskladňovaní.

3.5 Spôsob skladania zábezpek
Predložená súťažná ponuka je prijateľná, len ak je poskytnutý dôkaz o tom, že ponúkajúci
pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky zložil vzhľadom na príslušnú výzvu zábezpeku.
Výška zábezpeky je 50 EUR/tonu podľa čl. 4 VNK (EÚ) 2016/2080. Zábezpeka môže byť zložená
v hotovosti (jednoduchá alebo bloková) alebo formou bankovej záruky (jednoduchej alebo
blokovej).
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3.5.1 Zloženie zábezpeky v hotovosti
Zloženie zábezpeky v hotovosti (bankovým prevodom) sa skladá na osobitný účet platobnej
agentúry vedený v Štátnej pokladnici:
číslo účtu (IBAN): SK64 8180 0000 0070 0007 1150
Dôkazom o zložení zábezpeky je výpis zo Štátnej pokladnice, preto odporúčame zložiť
zábezpeku na účet platobnej agentúry minimálne tri pracovné dni pred termínom podania
ponuky.
Hotovostná zábezpeka – slúži na zabezpečenie jedného obchodného prípadu (t. j. jedna ponuka
v jednom súťažnom kole).
Bloková hotovostná zábezpeka – slúži na zabezpečenie viacerých obchodných prípadov (t. j.
pre opakované ponuky v nasledujúcich intervenčných kolách).
V prípade blokovej hotovostnej záruky žiadateľ vyplní žiadosť o blokovú hotovostnú zábezpeku
a zašle ju elektronicky na adresu licencie@apa.sk a/alebo poštou na adresu Pôdohospodárska
platobná agentúra, Oddelenie obchodných mechanizmov, Hraničná 12, 815 26 Bratislava.
Po splnení podmienok daného obchodného prípadu je uvoľnená zábezpeka vrátená do bloku a je
k dispozícii pre ďalšiu ponuku.
Rovnako pri vrátení blokovej hotovostnej zábezpeky je potrebné zaslať žiadosť o vrátenie blokovej
hotovostnej zábezpeky elektronicky na adresu licencie@apa.sk a/alebo poštou na adresu
Pôdohospodárska platobná agentúra, Oddelenie obchodných mechanizmov, Hraničná 12, 815 26
Bratislava.
Interaktívne formuláre žiadosti o blokovú hotovostnú zábezpeku a žiadosti o vrátenie blokovej
hotovostnej zábezpeky je možné nájsť na stránke platobnej agentúry http://www.apa.sk/zabezpeky.
Z dôvodu identifikácie účastníka intervenčného predaja označenie platieb pomocou variabilného
symbolu a špecifického symbolu je nasledovné:
Variabilný symbol:
- v prípade právnickej osoby uviesť IČO,
- v prípade fyzickej osoby uviesť IČO (alebo ak nemá, rodné číslo bez lomky).
Špecifický symbol:
- zábezpeka na intervenčný predaj SOM (verejná súťaž) ...............................................121
V prípade platby prostredníctvom cezhraničného prevodu zo zahraničia je potrebné uviesť
nasledovné základné údaje:
Názov banky:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
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SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK64 8180 0000 0070 0007 1150

Názov a adresa príjemcu platby:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava

3.5.2 Zloženie zábezpeky formou bankovej záruky
Jednorazová banková záruka – slúži na zabezpečenie jedného obchodného prípadu (t. j. jedna
ponuka v jednom súťažnom kole).
Bloková banková záruka – slúži na zabezpečenie viacerých obchodných prípadov
(t. j. pre opakované ponuky v nasledujúcich intervenčných kolách).
Zábezpeka sa považuje za zloženú doručením originálu záručnej listiny na adresu:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Oddelenie obchodných mechanizmov
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Platobná agentúra v procese schvaľovania ručiteľov vychádza z aktuálneho zoznamu
autorizovaných poskytovateľov bankových služieb Národnej banky Slovenska. Finančná inštitúcia,
pre ktorú sa žiadateľ rozhodne musí akceptovať znenie jednotlivých foriem záručných listín.
Po splnení podmienok daného obchodného prípadu je uvoľnená zábezpeka vrátená do bloku a je
k dispozícii pre ďalšiu ponuku.
Banková záruka bude vrátená banke na základe písomného pokynu žiadateľa - žiadosť o vrátenie
bankovej záruky, ktorú je potrebné zaslať elektronicky na adresu licencie@apa.sk a/alebo poštou na
adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Oddelenie obchodných mechanizmov, Hraničná 12,
815 26 Bratislava.
Platnosť bankovej záruky – 3 roky
Interaktívne formuláre jednotlivých bankových záruk, dodatku k záručnej listine a žiadosti
o vrátenie bankovej záruky je možné nájsť na stránke platobnej agentúry
http://www.apa.sk/zabezpeky.
Uvoľnenie zábezpeky:
K uvoľneniu zábezpeky dôjde v nasledujúcich prípadoch (v súlade s čl. 5 bod 3 DNK (EÚ)
2016/1238):
 ak je ponuka neprípustná alebo nebola prijatá,
 v prípade neúspešných ponúkajúcich po rozhodnutí, ktoré sa uvádza v článku 32 ods. 1
alebo článku 36 ods. 2 VNK (EÚ) 2016/1240
8
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v prípade úspešných ponúkajúcich pri množstvách, na ktoré bola vykonaná platba v súlade
s článkom 35 VNK (EÚ) 2016/1240.

Prepadnutie zábezpeky:


v prípade množstiev, za ktoré ponúkajúci nezaplatil kúpnu cenu v stanovenej lehote (platba
sa neuskutočnila v súlade s článkom 35 VNK (EÚ) 2016/1240 a predaj sa v prípade týchto
množstiev zruší).

Kontakty – oddelenie obchodných mechanizmov:
Zodpovedná osoba

Tel.

E-mail

Ing. Viera Gelatičová - vedúca oddelenia

0918 612 186

viera.gelaticova@apa.sk

Ing. Gabriela Spinčiaková

0918 612 634

gabriela.spinciakova@apa.sk

Ing. Mariana Kapuscinská

0918 612 615

mariana.kapuscinska@apa.sk

4 Prijatie ponuky
Súťažné ponuky do príslušného kola verejnej súťaže sa po doručení na adresu platobnej agentúry
poradovo číslujú podľa času príchodu na platobnú agentúru a v stanovený termín ukončenia kola
verejnej súťaže sa komisionálne otvárajú, overuje sa zloženie zábezpeky a splnenie formálnych
náležitostí ponuky.
Komisia EÚ vzhľadom na ponuky prijaté v súvislosti s každou výzvou na predloženie ponuky
do verejnej súťaže rozhodne o minimálnej predajnej cene. Ak sa nestanovila žiadna minimálna
predajná cena, všetky súťažné ponuky sa zamietnu. Ak sa minimálna predajná cena stanovila,
platobná agentúra zamietne všetky súťažné ponuky, ktoré sú nižšie ako minimálna predajná cena.
Platobná agentúra v zmysle čl. 33 ods. 3 VNK (EÚ) 2016/1240 do troch pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Komisie o minimálnej predajnej cene informuje ponúkajúcich
o výsledku ich účasti vo verejnej súťaži zaslaním vyhlásenia o pridelení/nepridelení množstva
SOM.
Ak boli ponuky neúspešné, zábezpeka uvedená v čl. 5 ods. 1 DNK (EÚ) 2016/1238 sa ihneď
uvoľní.

5 Platba
V zmysle čl. 35 VNK (EÚ) 2016/1240 musí ponúkajúci pred vyskladnením výrobkov zaplatiť
platobnej agentúre sumu, ktorá zodpovedá jeho súťažnej ponuke. Na základe prijatej platby
následne platobná agentúra vyhotový fatúru za predaj prideleného množstva SOM a potvrdenú
faktúru následne zasiela ponúkajúcemu. Faktúra slúži ako daňový doklad o vykonanej úhrade.
Ponúkajúci musí SOM prevziať do 30 dní po oznámení prijatia súťažnej ponuky v zmysle článku 33
ods. 3 VNK (EÚ) 2016/1240.
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6 Vyskladnenie
V čase vyskladnenia zo skladovacieho miesta a v prípade dodávky mimo skladovacieho miesta
platobná agentúra zabezpečí, aby bolo SOM pripravené na paletách na nakladacej rampe
skladovacieho miesta a naložené na dopravný prostriedok. Náklady s tým spojené znáša platobná
agentúra. Ponúkajúci je povinný vyskladniť SOM do 30 dní odo dňa vydania vyhlásenia o pridelení
množstva SOM.
Ponúkajúci musí pri vyskladnení výrobkov zo skladovacieho miesta vrátiť platobnej agentúre palety
rovnakej kvality. Akékoľvek náklady na skladanie SOM z paliet a zabezpečenie nákladu na vozidle
znáša ponúkajúci.

6.1 Podmienky vyskladnenia
Ponúkajúci subjekt sa podieľa spoločne so skladovateľom na tvorbe záväzného plánu
vyskladnenia SOM, po tom ako dostal od platobnej agentúry príkaz na vyskladnenie. V záväznom
pláne vyskladnenia, okrem špecifikácie množstva a termínu vyskladnenia SOM zo skladu je
potrebné záväzne uviesť aj dni, počas ktorých sa uskutoční vyskladnenie. Záväzný plán
vyskladnenia musí ponúkajúci doručiť mailom platobnej agentúre na sekciu organizácie trhu
a štátnej pomoci, oddelenie živočíšnych komodít a školských programov (mailové adresy sú
uvedené v kapitole 10 Kontakty). Vyskladnenie sa uskutoční podľa tohto záväzného plánu. Práva
a záväzky z príkazu na vyskladnenie sú neprenosné.
Príkaz na vyskladnenie musí obsahovať nasledovné údaje:

množstvo, za aké bola zodpovedajúca suma zaplatená,

skladovacie miesto, na ktorom sa príslušný výrobok skladuje,

konečný termín vyskladnenia výrobku.

7 Kontrola SOM
Platobná agentúra prijme potrebné opatrenia umožňujúce zainteresovaným stranám, aby ešte
pred predložením súťažnej ponuky na vlastné náklady vykonali kontrolu, odobrali a preskúmali
vzorky SOM ponúkaného na predaj.

7.1 Kontrola vyskladnenia
Proces vyskladnenia SOM z intervenčného skladu skontroluje platobná agentúra prostredníctvom
kontroly na mieste. Cieľom kontroly je skontrolovať vyskladnené množstvo, či sa vyskladnenie
uskutočnilo v stanovenej lehote, a v prípade, že sa SOM nevyskladní v stanovenej lehote, či bola
uzavretá zmluva o skladovaní medzi skladovateľom a odberateľom. Uvedené množstvo
vyskladneného SOM vo výdajke skladovateľa musí súhlasiť s množstvami uvedenými v karte
vyskladnenia.
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8 Uchovávanie a ochrana dokladov
Ponúkajúci je povinný ukladať, uchovávať a chrániť pred zničením, poškodením, zneužitím, stratou
alebo odcudzením všetky registratúrne záznamy (spisy a doklady súvisiace s intervenciou SOM)
po dobu najmenej 10 rokov. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom
o účtovníctve.

9 Povinnosti strpenia a súčinnosti
Orgány a poverené osoby platobnej agentúry, MPRV SR, Európskej komisie a Európskeho
účtovného
dvora
(ďalej
len
„kontrolné
orgány“)
sú
oprávnené
vstupovať
do obchodných, prevádzkových a skladovacích priestorov, zisťovať stav zásob SOM a odoberať
vzorky SOM určeného na skladovanie, počas prevádzkovej pracovnej doby alebo prípadne
po dohode aj mimo pracovnej doby.
Kontrolné orgány sú oprávnené nahliadnuť do účtovníctva a všetkých podkladov, ktoré
sú pre ich kontrolu potrebné. Pri kontrole je prítomná za predávajúceho informovaná osoba
za účelom poskytovania informácií a potrebnej súčinnosti. Kontrolné orgány môžu požadovať kópie
záznamov a podkladov.
V prípade automatizovaného účtovníctva sa na požiadanie kontrolných orgánov vyhotovia
počítačové výstupy s potrebnými údajmi.

10 Kontakty
Bližšie informácie môžete získať priamo na:
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Odbor poľnohospodárskych komodít
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
Mgr. Kristína Sloviková
e-mail: Kristina.Slovikova@apa.sk
tel.: 0918 612 493
Ing. Rastislav Virgala
e-mail: Rastislav.Virgala@apa.sk
tel.: 0918 612 160
Ing. Martina Sučíková
e-mail: Martina.Sucikova@apa.sk
tel.: 0918 612 121
Ing. Lenka Orlická
e-mail: Lenka.Orlicka@apa.sk
tel.: 0918 613 110

11 Prílohy
Príloha č. 1:

Ponuka do verejnej súťaže na predaj SOM z intervencie

Príloha č. 1
Dátum prijatia:
Pôdohospodárska
Ponuka do verejnej súťaže
platobná agentúra
Hraničná 12
na predaj SOM z intervencie
815 26 Bratislava
podľa vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2080, ktorým sa vyhlasuje predaj SOM
Ponuka číslo*:
(ponúkajúci nevyplňuje)

*

1. Údaje o ponúkajúcom:
Názov subjektu vrátane právnej formy:

IČO:

PSČ:

Ulica a číslo:

Obec:

Zapísaný v obchodnom registri:

Oddiel:

IČ DPH:

Vložka:

Kontaktná osoba ponúkajúceho:
Meno:

Priezvisko:

Titul:

Funkcia:

Telefón:

E-mail:

Údaje o osobitnom účte ponúkajúceho:
IBAN:

Adresa pre doručenie pošty (len ak sa líši od sídla subjektu):
PSČ:

Obec:

Ulica a číslo:

Miesto podnikania (len ak sa líši od sídla subjektu):
PSČ:

Obec:

Ulica a číslo:

2. Ponuka:
Táto ponuka sa vzťahuje:
a) k uzávierkovému termínu dňa (deň, mesiac, rok):
b) k skladovaciemu miestu: ICE - BERG SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
c) ku komodite: SOM
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S akceptovaním všetkých podmienok vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1240
odovzdávame nasledovnú ponuku:
Množstvo (t): ................................. SOM (minimálne množstvo: 20 t)

Ponúkaná cena: .................................... EUR/100 kg netto SOM

Ponuková zábezpeka 50 EUR/tonu bola zložená vo výške ...................... EUR:
 v hotovosti
 banková záruka

Čo sa hodí, označte krížikom alebo vyplňte

3. Vyhlasujem/e, že:
a) akceptujem/e vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 v platnom znení a ostatné
ustanovenia na realizáciu intervencie SOM, ako záväzné pre mňa/nás,
b) všetky informácie uvedené v ponuke vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
c) sú mi/nám známe podmienky prijatia ponuky a prevzatia výrobku do 30 dní dní po oznámení
uvedenom v článku 33 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1240,
d) súhlasím/e so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto ponuke a v jej prílohách v súlade
s ustanovením zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (prehľad spracovateľských činností osobných údajov je dostupný
na webom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry).

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

Miesto vyhotovenia ponuky:

Dátum (deň, mesiac, rok):
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