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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Tajovského 28B,  974 01 Banská Bystrica 

  
 

V Banskej Bystrici, 14.02.2014 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Zákazka v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
na dodanie  

umelých hniezdnych podložiek  podľa špecifikácie uvedenej v bode 3 tejto výzvy 
 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:    Štátna ochrana prírody SR 
Sídlo:    Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca:  Ing. Milan Boroš 
IČO:    17058520 
Telefón:    +421/48/472 20 53 
Fax:    +421/48/472 20 36 
Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Adamec 
e-mail:    michal.adamec@sopsr.sk 
 

2. Predmet zákazky:  
 
Umelé hniezdne podložky – atrapy  
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 

Dodávka sa uskutoční pre účely projektu „LIFE11NAT/HU/926 Ochrana sokola 
červenonohého (Falco vespertinus) v Karpatskej kotline“. 

Pre dodanie predmetu zákazky sa stanovuje nasledovný  typ umelej hniezdnej podložky 
(atrapy). 

      Technická špecifikácia pre umelé hniezdne podložky (atrapy) – počet 30 kusov: 
 

a) Rozmer  40  x 40 x 16  cm, v zmysle zobrazeného umelého hniezda na obrázku (príloha č. 1, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou predkladanej výzvy). 

b) Vŕbový kôš, alebo iná alternatíva. 

c) Výstelka – koberec  hladký s otvormi pre odtok dažďovej vody. 

d) Dno bude vysypané jemným štrkom, hrúbka vrstvy 4 cm, priemer štrkových zŕn  4 – 6 mm  



e) Obruba zo stočenej „liany“ plamienka (Clematis vitalba), alebo iná alternatíva. 

f) Popri lúčoch priečnych vŕbových prútov bude zavedený drôt na uchytenie hniezda na strom. 

4. Rozdelenie predmetu zákazky:  
 
Zákazku nie je možné deliť. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky podľa 
bodu 3 výzvy. 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je 1500 eur s DPH 

      
     Cenovú ponuku je potrebné uviesť v nasledovnej štruktúre: 
      Cena bez DPH  
      20 % DPH 
      Cena s DPH 
     Ceny je potrebné uvádzať v eurách. 

V prípade, že nie ste platcom DPH, žiadame Vás o uvedenie tejto skutočnosti v zaslanej  
     cenovej ponuke. 
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

 
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3 
929 01 Dunajská Streda 

 
7. Typ zmluvy: 

 
Zákazka sa bude realizovať s víťazným uchádzačom formou objednávky.  
 

8. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
 
Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo a to do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
9. Požadované doklady: 

 
a) Víťazný uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti – Školenie osôb pracujúcich vo 

výškach pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky v zmysle zákona 
124/2006 a vyhlášky MPSVaR 147/2013, platné najmenej dva mesiace pred zahájením VO. 
Dôvod: Od zhotoviteľa búdok a imitácií hniezd bude požadované aj praktické predvedenie 
odporúčaného spôsobu inštalácie búdok a imitácií na stromy vo výškach. 

b) Víťazný uchádzač predloží doklad – Čestné prehlásenie o odbornej praxi pri riešení 
problematiky ochrany dravých vtákov, v trvaní najmenej 10 rokov, preukázaná potvrdením 
relevantnej odbornej organizácie.  
Dôvod: Pri zhotovovaní búdok musia byť okrem špecifikácie zohľadnené aj ďalšie 
biologické nároky druhu, pre ktorý sú búdky určené. Pri výrobe búdok musí byť zohľadnený 
tiež spôsob inštalácie búdok. Počas výroby búdok a imitácii hniezd musia byť jednotlivé 
technické detaily konzultované s riešiteľmi projektu, požiadavky projektových riešiteľov 
musia byť vhodným spôsobom pri výrobe zohľadnené.  Búdky a imitácie musia byť 
prispôsobené aj kontrolám obsadenosti a musia spĺňať predpoklady na údržbu vhodným 
spôsobom. 

 
 
 



 
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

 
Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 28.2. 2014 do 14:00 hod.  
Ponuku je možné doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo 
v listinnej podobe poštou alebo osobne v čase od 9:00 do 14:00 v pracovných dňoch na tú istú 
adresu. 
V prípade zaslania ponuky poštou, sa do úvahy bude brať dátum doručenia ponuky 
obstarávateľovi. 

 
11. Podmienky financovania:  

 
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Zúčastnené strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60. dňová lehota splatnosti faktúr 
vystavených predávajúcim obstarávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere 
k právam a povinnostiam vyplývajúcim z predpokladanej zmluvy pre predávajúceho a takéto 
dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia. 
 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
Najnižšia celková cena predmetu obstarania v EUR s DPH. 
 

13. Spôsob určenia ceny : 
 
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené 
v eurách a stanovené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Všetky 
ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. V cenovej ponuke bude uvedená jednotková cena 
za položku, DPH a celková cena za celú dodávku. 
 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v spojení s účasťou v tejto súťaži 

znáša uchádzač na vlastnú ťarchu, 
- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky bude zaslaný 

výsledok vyhodnotenia ponuky. 
- ponuka musí obsahovať nacenenie jednej umelej hniezdnej podložky, podľa vyššie 

uvedenej technickej špecifikácie  
- zahájenie výroby umelých hniezd uskutočniť až po odsúhlasení jedného vzorového 

výrobku. 
 

 
  
 
 
 
      Ing. Milan Boroš 
      riaditeľ ŠOP SR 
 



Príloha č. 1 Vzor a rozmery umelého hniezda 

 


