
VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY 
 
 
 
1. OBSTARÁVATE Ľ: 
 
1.1.  Obchodné meno: Slovryb, a.s. 

IČO: 31 577 156 
 

1.2.  Sídlo a kontaktné miesto:  038 42 Príbovce 258 
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Pika 
mobil:  +421 905 317 598 
telefón:  +421 43 421 00 11 
fax:  +421 43 421 00 10 
e-mail:  slovryb@slovryb.sk 

 

1.3. Adresa hlavnej stránky (URL): http://www.slovryb.sk 
 

1.4. Adresa, na ktorú musia byť doručené ponuky:  
Slovryb, a.s. 
038 42 Príbovce 258 
Slovensko 

 
 
2. PREDMET ZÁKAZKY  
 
2.1.  Názov zákazky: Dodávka 1 ks vákuového čerpadla.  
 

2.2.  Druh zákazky: Dodávka tovaru. 
 

2.3.  Miesto dodávky:  
Slovryb, a.s. – Pstruhárstvo Biely Potok,  
Lepenkáreň 13, 034 03 Ružomberok – Biely Potok   
NUTS kód: SK0318.  

 

 

2.4.  Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka jedného kusa vákuového čerpadla na transport rýb. 
Technické parametre: 
- samostatné vákuové čerpadlo na ryby, so súčasným čerpaním vody,  
- výkon stroja 35 000 kg/h, 
- hmotnosť rýb do 900 gramov, 
- výška stroja max. 210 cm, 
- sacia hadica: priemer 150 mm, dĺžka min. 3 m, s nerezovou klapkou, 
- vypúšťacia hadica: priemer 200 mm, dĺžka min. 1 m. 

 

2.5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42122450-9 Vákuové čerpadlá 

 

2.6.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  15 600,0000 EUR. 
 

2.7.  Predpokladaný termín dodávky: jún 2014. 
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3. PODMIENKY  Ú ČASTI  VO VÝBEROVOM  KONANÍ   

 
3.1.  Podmienky účasti: 

Uchádzač doručí úplnú cenovú ponuku, spĺňajúcu formálne aj obsahové náležitosti, 
v lehote stanovenej na doručenie, na adresu stanovenú pre doručenie, v listinnej podobe 
v dvoch identických vyhotoveniach. 

 

3.2. Formálne a obsahové náležitosti cenovej ponuky: 
 

a) Formálne náležitosti  
• písomná forma (originál alebo úradne osvedčená kópia), potvrdená dodávateľom - 

potvrdenie dodávateľa musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová 
kalkulácia – konečná cena (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je dodávateľ 
povinný používať pečiatku), 

• vyhotovenie v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, alebo doloženie 
prekladom do slovenského jazyka, 

• vyhotovenie v mene Euro, 
• uvedený dátum vyhotovenia,  
• doručenie v zalepenej obálke s nápisom  

„NEOTVÁRAŤ – PONUKA ČERPADLO“.   
 

b) Obsahové náležitosti 
• vymedzenie predmetu dodávky, vrátane poddodávok (ak sú), 
• celková cena dodávky bez DPH,  
• platobné podmienky, 
• možný termín dodávky, 
• čestné vyhlásenie dodávateľa o tom, že nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu 

konkurzné konanie ani exekúcia, 
• fotokópia dokladu o oprávnení dodávateľa podnikať v oblasti, ktorá je predmetom 

dodávky tovarov, poskytnutia služieb resp. uskutočnenia stavebných prác (výpis z 
obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné oprávnenie 
platné na základe osobitných predpisov). 
 

 
4. VYHODNOCOVANIE PONÚK  

 
4.1. Kritériá:  

a) Vhodnosť ponúkaného stroja na stanovený účel. 
b) Najnižšia cena. 
 

4.2.  Lehota na prijímanie žiadostí o poskytnutie podrobnosti k zákazke alebo                
k súťažným podmienkam:  
Dátum a čas: 07.04.2014, 11:00. 

 

4.3.  Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum a čas: 23.04.2014, 11:00. 

 
 

4.4.  Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum a čas: 25.04.2013, 18:00. 
Miesto: Slovryb, a.s., Príbovce 258, 038 42 Príbovce, zasadacia miestnosť. 
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Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Všetci uchádzači, ktorí predložili 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 

4.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z doručených cenových 
ponúk. 

 

 
5.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
 
5.1.  Zákazka sa týka programu financovaného z fondov EÚ: 

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF), cez Operačný program Rybné 
hospodárstvo SR 2007- 2013. 

 

5.2. S úspešným uchádzačom uzatvorí vyhlasovateľ kúpnu zmluvu. 
 
 
Príbovce, 31.03.2014 


