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Vaša zn.:    Naša zn.:          Vybavuje:                                Príbovce, dňa:  23.06.2021 
 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky. 

 

Identifikácia zadávateľa zákazky: 

obchodné meno:   Slovryb, a.s.   

sídlo:   038 42  Príbovce  258 

registrácia:  spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,  

 Oddiel: Sa, vložka č.: 152/L 

IČO/DIČ/IČ DPH: 31 577 156 / 2020443480 / SK2020443480 

Kontakt k dodávke:   Ing. Bohuš Cintula,  +421 908 740 426,  veduci221@slovryb.sk 

 

Obraciame sa na Vás s výzvou na predloženie cenovej ponuky k zákazke:  

„Dodávka ručnej narezávačky“  

podľa nasledovnej špecifikácie: 

vymedzenie predmetu zákazky: 

1 (jeden) kus ručná narezávačka, určená k narušeniu medzisvalových kostičiek v rybích filetoch  

 

technické požiadavky na predmet zákazky: 

• narezávačka vo filete z rybej svaloviny naruší 

medzisvalové kostičky      

• narezávačka rozreže filet z rybej svaloviny                

na prúžky, ktoré zostanú spojené kožou 

v pôvodnom tvare filetu, alebo je v nej možné   

filet narezať na oddelené pásiky           

• ručný pohon 

 

          
 

 

 

 

ilustračné foto:   
 

 
 

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky:  

do 31. augusta 2021 

 



  
 

- 2 - 

 

 

Miesto dodania predmetu zákazky:  

Slovryb, a.s. – pstruhárstvo Biely Potok, Lepenkáreň 13, Ružomberok – Biely Potok 

Kritérium pre vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena v EUR bez DPH. 

Formálne náležitosti cenovej ponuky: 

1) Cenová ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom alebo v českom jazyku. 

2) Cenová ponuka musí byť vyhotovená v mene Euro, pričom ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady 

resp. výdavky záujemcu, ktoré požaduje uhradiť od zadávateľa zákazky. V cenovej ponuke musí byť 

uvedená cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.  

V prípade, ak je subjekt neplatcom DPH, uvedie túto skutočnosť a predloží cenu ako cenu celkom. 

Pri cene musí byť uvedené, že je to cena aj dopravu na miesto dodania predmetu zákazky. 

3) Cenová ponuka musí byť podpísaná osobou, oprávnenou konať v mene spoločnosti, príp. poverenou 

osobou konať v mene spoločnosti za oprávnenú osobu, v takom prípade musí byť predložená spolu                 

s týmto poverením. Cenová ponuka musí byť podpísaná aj na strane, kde je uvedená konečná cena 

zákazky. Ak je cenová ponuka predložená v elektronickej forme, musí byť predložená ako podpísaný 

sken. 
 

Obsahové náležitosti cenovej ponuky: 

1) Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky v súlade s predmetom zákazky.  

2) Cenová ponuka musí obsahovať názov – typové označenie ponúkaného tovaru a všetky jeho technické 

parametre podľa technických požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v tejto výzve. 

3) Cenová ponuka musí obsahovať dobu platnosti cenovej ponuky, pričom táto doba musí byť najmenej 

jeden kalendárny mesiac od dňa doručenia cenovej ponuky zadávateľovi zákazky. 

4) Cenová ponuka musí obsahovať aj ponuku týchto ďalších zmluvných podmienok:  

• platobné podmienky,  

• termín dodávky predmetu zákazky, ktorý je v lehote do 31. augusta 2021. 

Lehota na predloženie ponúk je do 15.00 hod. dňa 13.07.2021.  

Prosíme Vás o doručenie Vašej kompletnej cenovej ponuky (spĺňajúcej všetky náležitosti uvedené                  

v tejto výzve) niektorým z nasledovných spôsobov: 

• v listinnej forme do sídla zadávateľa  

v zalepenej obálke s nápisom:  „NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka NAREZÁVAČKA“  

Doručenie osobne alebo kuriérom je možné v pracovné dni od 08.00 do 15.00 hod. 

• v elektronickej forme obidve uvedené e-mailové adresy:  

slovryb@slovryb.sk   a   riaditeľ@slovryb.sk 

do predmetu správy napísať:  „NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka NAREZÁVAČKA“ 
 

Toto obstarávanie sa riadi aktuálne platným znením príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 

pre osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, vydanou Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014–2020.  
 

S pozdravom   

 
     Ing. Ján  Pika 

                                                                                                                                                riaditeľ spoločnosti 

      Slovryb, a.s. 


