VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

1. OBSTARÁVATEĽ:
1.1. Obchodné meno: Slovryb, a.s.
IČO: 31 577 156
1.2. Sídlo a kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
mobil:
telefón:
fax:
e-mail:

038 42 Príbovce 258
Ing. Ján Pika
+421 905 317 598
+421 43 421 00 11
+421 43 421 00 10
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: Odbahnenie sedimentačnej nádrže a zemného rybníka
2.2. Druh zákazky: Stavebné práce
2.3. Miesto uskutočňovania prác:
Slovryb, a.s. – Pstruhárstvo Príbovce,
038 42 Príbovce 258
NUTS kód: SK0316
Parcelné čísla a druh pozemkov, popis objektov:
a) 349/7 – vodné plochy, sedimentačná nádrž pstruhárstva Príbovce, situovaná mimo
jeho areálu,
b) 349/20 – vodné plochy, zemný rybník v areáli pstruhárstva,
c) 349/6 – zastavané plochy a nádvoria, plocha v areáli pstruhárstva,
parcely sú zapísané na liste vlastníctva č. 379, Správa katastra Martin.
Sedimentačná nádrž pstruhárstva, o rozlohe 3 775 m2, je lokalizovaná juhovýchodným
smerom od areálu pstruhárstva. Zemný rybník, o rozlohe 1 776 m2, je situovaný na
juhovýchodnom okraji areálu pstruhárstva.
Z titulu vývozu materiálu bude pri realizácii zákazky dotknutý aj pozemok mimo areálu,
parc. č. 604, nachádzajúci sa medzi sedimentačnou nádržou a pstruhárstvom Príbovce,
a to z dôvodu prejazdu vozidiel. Správa katastra Martin k danej parcele nevydala list
vlastníctva. Súhlas užívateľa pozemku - Poľnohospodárskeho družstva GADER
Blatnica je vydaný.
2.4. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je odstránenie riečnych sedimentov, rozmiestnených
v nerovnomernej hrúbke na dne sedimentačnej nádrže resp. nádrže rybníka, v rozsahu
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do pôvodnej hĺbky a profilu, ich odvezenie do areálu pstruhárstva a využitie na terénne
úpravy severnej časti parcely č. 349/6.
Predpokladaný/odhadovaný celkový objem odstraňovaných usadenín je 4 300 m3
(3 400 m3 sedimentačná nádrž, 900 m3 zemný rybník). Súčasťou prác v rámci zákazky
je aj uvedenie okolia odbahňovaných objektov a transportných trás do pôvodného stavu.
Účelom vykonania prác je obnovenie úplnej funkčnosti odbahňovaných objektov.
Položkový rozpočet diela, priložený k výzve, je základný, obsahuje hlavné parametre
zákazky – súpis hlavných prác a objemov. Uchádzač je povinný doplniť všetky položky,
ktoré vstupný rozpočet neobsahuje a o ktorých predpokladá, že budú musieť byť
v súvislosti s vykonaním diela vynaložené (iné práce a dodávky, poplatky, pomocné
a obslužné činnosti, náklady súvisiace s dodržaním požiadaviek relevantnej legislatívy,
zriadením a prevádzkou staveniska, dopravným značením, čistením strojov
a mechanizmov pri výjazde na komunikácie, čistením použitých komunikácií v objekte
pstruhárstva, strážením svojho majetku a pod.), alebo tieto zahrnúť do ceny položiek vo
vstupnom rozpočte uvedených. Rozpočet, ktorý uchádzač predloží v rámci cenovej
ponuky, bude v prípade odsúhlasenia vyhlasovateľom konečný a bude tvoriť prílohu
zmluvy o dielo.
2.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
2.6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 28 500,0000 EUR
2.7. Predpokladaný termín realizácie:
jeseň 2014, v závislosti od aktuálnych hydrologicko-klimatických podmienok v mieste
realizácie zákazky.
3. PODMIENKY ÚČASTI 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 OBAHNENIE“.
b) Obsahové náležitosti
• vymedzenie predmetu dodávky, vrátane poddodávok (ak sú),
• položkový rozpočet
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•
•
•
•
•

celková cena dodávky bez DPH,
platobné podmienky,
možný termín začatia prác zákazky,
doba trvania realizácie zákazky,
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) Rozpočet cenovej ponuky musí zahŕňať úplný súpis prác a dodávok zákazky.
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.
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. Úspešný uchádzač je povinný viezť stavebný denník, v súlade s platnou legislatívou.
5.3. S úspešným uchádzačom uzatvorí vyhlasovateľ zmluvu o dielo.

Príbovce, 31.03.2014

