
FISH&AGRO farma, s.r.o. 
Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne 
IČO: 36708780 
DIČ/ IČ DPH : 2022285639/SK2022285639 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
 
Názov zákazky:„ODBAHNENIE RYBNÍKA v katastri Beluša“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

 
Názov:   FISH&AGRO farma, s.r.o. 

Sídlo:   Jilemnická 56/30 

020 61 Lednické Rovne 

IČO:   36708780 

Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891 

 
 

2.     Predmet zákazky: „ODBAHNENIE RYBNÍKA v katastri Beluša“ 
 
 

3.    Druh zákazky: stavebné práce 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 
 

5. Opis predmetu zákazky: 
Odbahnenie rybníka spočíva vo vyčistení výpustného objektu a vtokového objektu, aby bolo 
možné vypustiť rybník. Po vypustení rybníka a vysušení bahna bude vybudovaná prístupová 
rampa pre mechanizmy. Pred týmito prácami je nutné na vtokovom objekte uzavrieť posúvač 
HAWLE E2 a otvoriť kovové nástenné stavidlo „hydro VM“. 
Pre umožnenie vjazdu mechanizmov do rybníka je nutné urobiť provizórnu rampu v spáde 8% a 
položiť cestné panely IZD 3/828 na šírku rampy 4 m. Po ukončení prác budú panely odstránené a 
dno i breh rybníka daný do pôvodného stavu. 
Odstránenie bahna bude urobené mechanizmami ktoré použije víťaz z verejného obstarávania. 
Predpokladám, že sa bude jednať o pásový bager a vyklápacie nákladné auto. Ako možné 
mechanizmy uvádzam na prílohe č.1 a č.2. 
Odstránené a čiastočne vysušené bahno ihneď po vybagrovaní sa bude vyvážať na parcely CKN 
3840/10 a CKN 3840/15 v katastrálnom území Beluša. Tieto parcely sú najvhodnejšie, vyhne sa 
prevozu po miestnych komunikáciách (ich znečisteniu), nakoľko sa cesta nachádza v blízkosti 
rybníka. 
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácií, ktoré sú 
prílohami výzvy na predkladanie ponúk. 
 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 
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7. Podmienky účasti:  
 
7.1. § 32 Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. 
f) zákona o verejnom obstarávaní:je oprávnený uskutočňovať stavebné práce.  
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa písm. e)doložením dokladu o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky.(Napr. Výpis z obchodného registra, Výpis zo živnostenského registra ak 
originál alebo kópia, vytlačený z internetu). 

 
7.2. § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 
Podľa § 34 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má 
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. 
Uchádzač predloží zoznam a popis strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k 
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam musí byť podpísaný štatutárom alebo 
osobou oprávnenou konať v jeho mene. Uchádzač musí mať k dispozícii strojové vybavenie na 
zabezpečenie predmetu zákazky a to: 
- min. 1 ks tzv. kráčajúci báger alebo iný báger o hmotnosti min. 15 ton, 
- min. 1 ks nakladač s objemom lyžice min. 2m3, 
- min. 1 ks nákladný automobil s nosnosťou min. 10 t, 
- min. 1 ks nákladný automobil s nosnosťou min. 20 t. 
Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu využiť čestné vyhlásenie. Ak uchádzač 
použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu 
verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu 
alebo dokladov nahradených čestným vyhlásením. Uchádzač prekladá doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 254 580,13EUR bez DPH 
 
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer, ktorý je prílohou výzvy na predloženie ponuky.  

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Parcela č. 3833/19, 3831/12, 3839, 3933/2 v obci Lednické Rovne. 

 
11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Lehote realizácie –60 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska. 
 

12. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

13. Obhliadka miesta:V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom 
mieste: Rudolf Barborík 0905/408 785. Účasť na obhliadke je nepovinná ale odporúča sa a aj 
 záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 

 
14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 19.12.2019 do 11:00 hod 
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.  
 

15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom 
alebo osobne v súlade s bodom 14. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

   
„ ODBAHNENIE RYBNÍKA v katastri Beluša- NEOTVÁRAŤ!“ 

 
16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie 
kritérií a Rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

 
17. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2020 
 
18. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály, ktorá obsahuje: 
 Vyplnený výkaz výmer– príloha č. 1 tejto výzvy v súlade s požiadavkami uvedenými 

v prílohe č. 2. 
 Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo – príloha č. 3 tejto výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy  

 
19. Otváranie ponúk:  

uskutoční sa dňa:           19.12.2019 o 13:00 hod 
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
Otváranie ponúk bude neverejné. 

 
20. Podmienky financovania: Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Operačný 

program Rybné hospodárstvo 2014-2020, kód výzvy: OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

V prípade ak sú v projektovej dokumentácií alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky 
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto 
materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov. 
 
- Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom 
obstarávaní nebude môcť verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade, ak nie ste zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora: 
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§ 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 
alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora.“ 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 
 
 
V Považskej Bystrici, dňa 02.12.2019 
 
 
 
 

  Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


