
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POIStOVŇA.

AGROMONT NITRA, spol. s r.o.
Južná 7
94901 NITRA \"

Váš list čísla/zo dňa
VS: 3654653400

Naše číslo
P001130601304

Vybavuje/línka
Mgr, Renáta Kadlecová
037/2824282,KL.006282

NITRA
27,06,2013

Vec: Potvrdenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra týmto potvrdzuje, že u platitel'a poistného
AGROMONT NITRA, spol. s r.o., Južná 7, 94901 NITRA, IČO: 36546534 neeviduje ku dňu
27.06.2013 pohľadávku na poistnom na verejné zdravotné poistenie.
Toto potvrdenie nezbavuje platitel'a poistného povinnosti doplatiť prípadné ďalšie pohl'adávky
zistené kontrolou.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platitel'a poistného.

S pozdravom

Ing. Roman Jaška

vedúci pobočky

Cali centrum: 0850 003 003
Telefón: +421/37/2824223
Fax: +421/37/2824291
E-mail: infolinka@vszp.sk
Internet: www.vszp.sk

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava l, oddiel Sa, vložka č, 3602/B
IČO: 35 937 874
DIČ: 20 220 270 40

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a, s,
krajská pobočka Nitra
Mostná 58
P,O,BOX 11 B
94901 NITRA
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ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

AGROMONT NITRA, SPOL. S R.O.
JUŽNÁ 7
94901 NITRA

Váš list čísla/zo dňa Naše číslo
PV13034813

VybavujeíTelef6n
Mgr. Ivan OVORNICKÝ

Miesto/Dátum
Centrálny back-
office Nitra
26.6.20130850850850

Vec: Potvrdenie

Obchodná spoločnosť 06VERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom: Einsteinova 25, 851 01,
BRATISLAVA, IČO: 35 942 436, registrácia: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B (ďalej len "zdravotná poisťovňa"), vykonávajúca verejné
zdravotné poistenie na základe povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia podľa
zákona Č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohl'ade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

pot vrd z uje, že voči

platiteľovi poistného: AGROMONT NITRA, SPOL. S R.O.
sídlo: JUŽNÁ 7, 94901 NITRA

IČO/RČ: 36546534

neeviduje ku dňu vydania tohto potvrdenia pohl'adávky - z titulu nedoplatkov na poistné na
verejné zdravotné poistenie, nedoplatkov na sankciách a nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného
na verejné zdravotné poistenie podľa zákona Č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a
doplnení zákona Č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "nedoplatok na zdravotnom poistení"), ktoré sú zdravotnou poisťovňou
vymáhané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť platitel'a poistného.

Na základe tohto potvrdenia nezaniká povinnosť platiteľa poistného uhradiť prípadné nedoplatky na
zdravotnom poistení z dôvodu zmeny rozhodných skutočností zistených zdravotnou poisťovňou až po
vydaní tohto potvrdenia.

Mgr. Ivan OVORNICKÝ
vedúci oddelenia pre styk s platitel'mi
06VERA zdravotná poisťovňa, a. s.
pobočka Centrálny back-office Nitra

-
____ ''1>/

OOVERA zdravotná poist'ovňa, a. s.
Cintorínska 5, 94901 Nitra
Zákaznícka linka: 0850 850 850
E-mail: info@dovera.sk, www.dovera.sk

BEZ ČAKANIA. BEZ PAPIEROV. VŽDY OTVORENÁ.
www.dovera.sk/plus

OOVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l,
odd.: Sa, vložka Č.: 3627/B, IČO: 35942436, OIČ: 2022051130, IČ DPH: SK 2022051130.
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Zdravotná Poisťovňa ICO :H,.'b~C'ji
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Agromont Nitra, spol. s r.o
Južná 7
949 11 Nitra

Váš list číslo Naše číslo
1061/2013/62914

Vybavujellinka

E.JÓkayová 037/2815109
eva.jokayova@union.sk

V Nitre, dňa
24.07.2013

Vec: Potvrdenie

Union zdravotná poisťovňa, a.s. potvrdzuje, že u platiteľa

Agromont Nitra, spol. s r.o., IČO: 36 546 534

neeviduje ku dňu vystavenia tohto potvrdenia žiadne pohľadávky na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť spoločnosti v zmysle § 26 ods.1 písm. d)
zákona č. 25/2006 Z'z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom

"ť" .'/-. __.-
Bc. Ev I Jókayová

na zákla e poverenia
špecialistka kontroly platiteľov
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
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DAŇOVÝ ÚRAD NITRA
Damborského 5 P.O.B.24B, 94901 Nitra

Agromont Nitra, spol. s r.o.
Južná 7
9490 l Nitra II

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka
9400301/5/3118792/2013 Ing.Mariana Kubiňanová

Nitra
27.06.2013

Vec
Potvrdenie

Daňový úrad Nitra na základe zákona Č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti
daní, poplatkov a colníctva, zákona Č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy voblasti dani
a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 53 ods. 4
zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

potvrdzuje,

že voči daňovému subjektu

Agromont Nitra, spol. s r.o., IČO 36546534, DIČ 2020153872, IČ DPH SK2020153872, Južná
7, 94901 Nitra II

ku dňu 27.6.2013 nie sú evidované nedoplatky po lehote splatnosti na daniach spravovaných
Daňovým úradom Nitra.

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť daňového subjektu.

Správny poplatok vo výške 3,- eur bol uhradený v zmysle zákona Č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 143 b Sadzobníka správnych
poplatkov.

.' ...
---"",-0- _L.1..1.._ ~ __

T<!lerón: 037/6945+ klapka
Vzor P03

fax: 037/6503512 www.financnasprava.sk
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstrávaní

Uchádzač (názov a sídlo): Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 949 Ol Nitra
IČO: 36546534

VN itre dňa 25.07.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca: Ing. Alexander Haulik
so sídlom: Južná 7, 949 01 Nitra
IČO: 36546534
zapísaný: vORSR,

Čestne vyhlasujem(e)
že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,

l. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verej nom obstarávan í,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné
obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástu1ní tvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

~



Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnost' vyplatenia odmeny, mzdy

Uchádzač (názov a sídlo): Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 949 Ol Nitra
IČO: 36546534

V Nitre dňa 25.07.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca: Ing. Alexander Haulik
so sídlom: Južná 7, 949 Ol Nitra
IČO: 36546534
zapísaný: vORSR,
týmto čestne vyhlasujem(e), že

- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola sudodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa
vymáha výkonom rozhodnutia,

- nemám(e) nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia.



Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami

Uchádzač (názov a sídlo): Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 949 Ol Nitra
IČO: 36546534

V Nitre dňa 25.07.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca: Ing. Alexander Haulik
so sídlom: Južná 7, 949 01 Nitra
IČO: 36546534
zapísaný: vORSR,
týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy
uvedenej v súťažných podkladoch na predmet zákazky .Rybinová dojáreň" časť B4, výzva na
predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 140/2013 zo dňa 19.07.2013 pod
značkou 13143 - WYT.

Pečiatka a podplSuc1íádzala



Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke

Uchádzač (názov a sídlo): Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 949 Ol Nitra
IČO: 36546534

V Nitre dňa 25.07.2013

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca: Ing. Alexander Haulik
so sídlom: Južná 7, 949 01 Nitra
IČO: 36546534
zapísaný: vORSR,
týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky
.Rybinová dojáreň", výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č.
140/2013 zo dňa 19.07.2013 pod značkou 13143 - WYT sú pravdivé a úplné.

A,.M•••••••IU~
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Pečiatka a~s uC~äza~



~, UniCredit Bank
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Šancová 1/A, 81333 Bratislava,

IČO OO 681 709

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č.:34/B

Pobočka uL~.!~fá~~~~~~~3~}4itr~~~==~~ď====~-- .. -- -.--- - _~.~=~==-_. ... _PSČ: ~~~~Ô1~~:~.=_::~
(ďalej len "Banka")

Potvrdenie o vykonaní platby

Banka týmto potvrdzuje,
že na základe prevodného príkazu, ktorý jej bol predložený príkazcom, bola vykonaná platba:

Príkazca Meno, priezvisko /
Obchodné meno
Ulica:

_6913 OMQt'lJ NITI36,_~p-QL~B:9.. ~-.=_~'.:-_~----~.._.~-=-_:=--.~~.
:N.!.t~!J_~%f:JA7 . __. ._ ....._.__:_~~-~~.=_~.:~~~.~~==:=.==-=~'"::-Adresa / Sídlo

PSČ / Mesto

Číslo účtu príkazcu / Kód banky: 6618079029/1111

Číslo účtu príjemcu / Kód banky:

Suma platby / Mena:

Suma platby slovom:

Špecifikácia platby (VS / KS / ŠS):

Dátum odpísania platby z účtu príkazcu: 24.7.2013

Správa pre príjemcu:

Potvrdenie sa vydáva na žiadosť príkazcu.

Dátum a miesto vystavenia
,t

Pečiatka a podpisy za Banku


