Pôdohospodárska
platobná agentúra
Bratislava

Ponuka do výberového konania
na poskytnutie podpory
podľa NK(ES) č. 1898/2005, kapitola II
o predaji zlacneného masla a poskytnutí podpory
pre smotanu, maslo a koncentrované maslo pre
výrobu pečiva, zmrzliny a iných potravín

Dobrovičova 12
815 26 Bratislava 1
tel.: 02 58243111

Pečiatka podateľne PPA

I.

Údaje o uchádzačovi:

Názov subjektu vrátane právnej formy:

IČO:

PSČ:

Ulica a číslo:

Obec:

Zapísaný v obchodnom tregistri:

Oddiel:

IČ DPH:

Vložka:

Kontaktná osoba uchádzača:
Meno:

Priezvisko:

Titul:

Funkcia:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Bankové spojenie uchádzača:
Názov banky:

Kód banky:

Číslo účtu:

IBAN:

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

Obec:

Ulica a číslo:

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

F301-4v

Obec:

Ulica a číslo:
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II.

Výberové konanie:

Číslo výberového konania:

zo dňa:

Registračné číslo subjektu:

pridelené dňa:

S akceptovaním všetkých podmienok NK (ES) č. 1898/2005, kapitola II v aktuálnom znení
podávame nasledovnú ponuku:
Množstvo v tonách:
Komodita*:
maslo
smotana

koncentrované maslo
výroba medziproduktov podľa čl. 4

Obsah mliečneho tuku v masle:

........... % Obsah mliečneho tuku v smotane:

Výroba*:
so značkovacími látkami

bez značkovacích látok

Účel použitia*:
skupina A

skupina B

........... %

Ponúknutá čiastka podpory: ............... EUR/100 kg masla/koncentrovaného masla/smotany
Spracovateľský podnik (vyplniť len ak sa líši od uchádzača):
Názov subjektu vrátane právnej formy:

IČO:

PSČ:

Ulica a číslo:

Obec:

Zábezpeka ponuky*:
bola zložená**
v hotovosti
banková

IČ DPH:

bude zložená

Vyhlásenie o záväzkoch v zmysle čl. 21 NK (ES) 1898/2005*:
je súčasťou tejto ponuky
je súčasťou ponuky do výberového konania č.

zo dňa

*hodiace sa označte krížikom
** priložte doklad o zložení zábezpeky

V ......................................................... dňa .......................

............................................................
Meno a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

Záznamy PPA (uchádzač nevypĺňa):
Prevzal:

F301-4v

Dátum

Podpis:

Č.j.:
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Príloha č. 1
k Ponuke do výberového konania
podľa NK(ES) č. 1898/2005, kapitola II

Prehlásenie o záväzkoch
podľa NK(ES) č. 1898/2005, kapitola II, čl. 21
a) Zaväzujeme sa, že v prípade výberu našej ponuky v rámci výberového konania podľa Nariadenia Komisie (ES) 1898/2005 zapracujeme, alebo dáme zapracovať maslo, koncentrované
maslo, alebo smotanu, do konečného produktu v súlade s článkom 6 NK (ES) 1898/2005 tak,
aby boli dodržané príslušné podmienky výroby podľa NK (ES) 1898/2005
b) Zaväzujeme sa dodržiavať predpísaný spôsob spracovania a príslušné mesačné resp. ročné
minimálne množstvá. V prípade výroby medziproduktov sa zaväzujeme dodržiavať ustanovenia
čl. 4 NK (ES) 1898/2005.
Toto prehlásenie platí v súlade s článkom 21 ods. 2 NK (ES) 1898/2005 aj pre nasledujúce
nami predložené ponuky, pokiaľ z našej strany nebude výslovne písomne odvolané.

V ......................................................... dňa .......................

............................................................
Meno a podpis osoby
oprávnenej konať v mene uchádzača

