
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Obstarávateľ: 

Ing. Rastislav Ňukovič 
Samostatne hospodáriaci roľník 
Orgovánová 1075/3 
90501 Senica 
IČO: 50 224 166 
Tel: +421 905 462 847 
Email: rastislav@nukovic.sk 
Poznámka: Obstarávateľ je zároveň kontaktnou osobou pre záujemcov 
 

Predmet zákazky: 
Obstaranie nasledovnej technológie do vinárstva:  

 Pneumatický lis s kapacitou min. 2200l  
 Crossflow filter s keramickou filtračnou vložkou 
 Chladiaci systém na riadené kvasenie s kapacitou 60000l muštu 
 Poloautomatická korková zátkovačka s elektrickým pohonom 
 Vzduchový kompresor 

 
Opis predmetu zákazky:  

Pneumatický lis 
 Objem minimálne 2200l 
 Možnosť uzavretia systému lisu na maceráciu muštu a minimalizáciu jeho oxidácie  
 Automatické ovládanie s dotykovým displejom 
 Zberná nádoba vybavená automatickým spínaním čerpadla na mušt 
 Centrálne plnenie cez guľový ventil na pripojenie vretenového čerpadla 

z mlýnkoodstopkovača 
 

Cross flow filter 
 Keramická vložka 
 Stupeň filtrácie 0,2µm 
 Plocha membrány minimálne 20m2 
 Výkon minimálne 800l/hod. 
 Schopnosť filtrácie kvasiacich muštov a šumivých vín vrátane všetkých potrebných 

pomocných zariadení napr. čerpadiel 
 Diaľkové sledovanie a riadenie stroja cez internet 

 
Technologické chladenie 

 Chladiaca jednotka s kapacitou chladenia 60000l muštu s výkonovou rezervou na 
vymrazovanie kyselín – min. 20kW 

 Počet pripojených nádob so spoločným duplikátorom chladenia pre chladenie aj 
ohrev (t.j. na vstupe každej nádoby sú potrebné dva 2-cestné guľové ventily (1/2“) so 
servopohonom a na výstupe jeden 3-cestný guľový ventil (1/2“) so servopohonom): 

o 3 x 1000l 
o 3 x 2000l 



o 7 x 3000l 
To znamená, že je potrebných 26 ks 2-cestných guľových ventilov a 13ks 3-
cestných guľových ventilov. Riadiaci systém musí umožňovať prepínanie 
a riadenie chladenia aj ohrev týchto nádob 

 Počet pripojených nádob len na chladenie (t.j. na vstupe je potrebný jeden 2-cestný 
guľový ventil) s vlastným riadiacim systémom: 

o 2 x 4900l (vinifikátor – má vlastný riadiaci systém; ventily je potrebné zapojiť 
do neho) 
To znamená, že sú potrebné 2ks 2-cestných guľových ventilov (1/2“) zapojené 
do riadiaceho systému vinifikátora 

 Centrálny riadiaci systém s pripojeným na internet, s možnosťou diaľkového 
sledovania a ovládania 

 Akumulačná nádoba s objemom min. 200l 
 Rozvody chladiacej aj ohrievacej nemrznúcej zmesi vrátane náplne sú už pripravené 

na všetky nádoby v zmysle priloženej PD 
 Do ceny nezahŕňať pripojenie nových nádob flexibilnými trubkami do rozvodov 

chladiacej aj ohrievacej nemrznúcej zmesi (to je súčasťou inštalácie nádob)  
 Prílohy: Príloha č. 3 Projektová dokumentácia – technologické chladenie a ohrev; 

Fotodokumentácia aktuálneho stavu– aktuálne sú pripojené len 4 delené nádoby 
(4x1000l; 4x2000l) 

 
Poloautomatická zátkovačka 

 Nerezové prevedenie 
 Korkové alebo syntetické zátky 
 Výkon minimálne 500 fľaší/hod. 
 Elektrický pohon 
 Podstavec 

 
Vzduchový kompresor pre napájanie preumatických zariadení (zátkovačka, etiketovačka) 

 Množstvo vzduchu min. 200l/min. 
 Vzduchový zásobník min.80l 
 Prenosné prevedenie (na kolieskach) 

 
Termín dodania tovaru: najneskôr 8/2021 
 
Adresa dodania:  

Vinárstvo Vinpera, Ing. Rastislav Ňukovič, Radošovce 660, 90863 Radošovce 
 
Obsah ponuky 

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil 
nasledovné dokumenty: 
 Prílohu č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 Prílohu č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača FO alebo Prílohu č. 6 Čestné vyhlásenie 

uchádzača PO 
 originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu, ktorý preukáže oprávnenie 

uchádzača realizovať predmet Zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo 



živnostenského registra), ktoré v deň odoslania ponuky obstarávateľovi nebudú 
staršie ako 3 mesiace 

 pokiaľ má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, originál alebo úradne 
overenú fotokópiu dokumentu, ktorý podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má 
uchádzač sídlo, dostatočne preukazuje oprávnenie uchádzača realizovať predmet 
zákazky a ktorý v deň odoslania ponuky obstarávateľovi nebude starší ako 3 mesiace 

 Prílohu č. 7 – Potvrdenie o splnení technickej špecifikácie 
 

Ponuky spolu s identifikačnými údajmi uchádzača musia byť doručené v zalepenej obálke 
s heslom: „Súťaž – Ing. Rastislav Ňukovič – technológia“, s nápisom „NEOTVÁRAŤ“. 
Obálka musí obsahovať adresu odosielateľa. Ponuky je potrebné doručiť obstarávateľovi 
doporučene poštou pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
Ponuku je potrebné predložiť v dvoch origináloch alebo v dvoch úradne overených 
fotokópiách! 
 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 
podmienky určené obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet 
zákazky.  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet zákazky 
bez DPH. 

 
Typ zmluvy 

Návrh Kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy. 
Odkladný účinok zmluvy - Zmluva nadobudne účinnosť dňom uzavretia zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku a schválenia obstarávania zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.   
Víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí obstarávateľovi: 
 ak je víťazný uchádzač fyzická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu 

z registra trestov víťazného uchádzača, ktoré v deň odoslania ponuky obstarávateľovi 
nebudú starší ako 3 mesiace, 

 ak je víťazný uchádzač právnická osoba, originály alebo úradne overené fotokópie 
výpisov z registra trestov všetkých členov Štatutárneho orgánu víťazného uchádzača, 
všetkých členov dozornej rady víťazného uchádzača (ak sú), prípadne prokuristov (ak 
sú), ktoré v deň odoslania ponuky obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace. Ak 
má osoba podľa predchádzajúcej vety trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky 
a štát jeho trvalého pobytu uvedený dokument ani iný rovnocenný dokument, 
dokument možno nahradiť čestným vyhlásením tejto osoby podľa predpisov platných 
v štáte jej trvalého pobytu. Čestné vyhlásenie nebude v deň odoslania ponuky 
obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace. 

 ak je víťazný uchádzač právnická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu 
výpisu z registra trestov právnickej osoby, ktoré v deň odoslania ponuky 
obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace. 

 ak je víťazný uchádzač právnická osoba, má sídlo mimo územia Slovenskej republiky 
a štát jeho sídla výpis z registra trestov právnických osôb ani iný rovnocenný 
dokument nevydáva, dokument možno nahradiť čestným vyhlásením víťazného 



uchádzača podľa predpisov platných v štáte jeho sídla. Čestné vyhlásenie nebude v 
deň odoslania ponuky obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace. 

 ak má uchádzač, s ktorým obstarávateľ uzatvára zmluvu, zákonnú povinnosť zápisu 
do registra partnerov verejného sektora (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obstarávateľ 
ešte pred uzavretím zmluvy preverí platné zapísanie uchádzača do registra partnerov 
verejného sektora, 

 
Financovanie predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa a z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka v rámci výzvy MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z..  
Obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu na predmet zákazky. Platba 
bude realizovaná na základe fakturácie dodaných tovarov. 

 
Ostatné podmienky obstarávania 

Uchádzač súhlasí, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej 
únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a 
predpismi Európskej únie, vykonali kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu 
skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto výzvy, 
súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto výzvy a skutočností súvisiacich s 
poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. 
Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú 
súčinnosť. 


