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

V Nitre, 3.2.2014

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 záhradnej techniky podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1tejto 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:

Ing. Radimír Siklienka, PhD.

Adresa:

Regionálne centrum ochrany prírody
Správa CHKO Ponitrie
Samova 3, 949 01 Nitra
radimir.siklienka@sopsr.sk

e-mail:

2. Predmet zákazky:
Záhradná technika pre organizačné jednoty ŠOP SR podrobne špecifikovaná v prílohe
č. 1 tejto výzvy.
3. Rozdelenie predmetu zákazky:
Zákazku nie je možné deliť. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky
podľa bodu 2 tejto výzvy.

______________________________________________________________________________________________________________________
Telefón
037/77 64 900

Fax
037/65 17 152

e-mail
chkopn@sopsr.sk

Bankové spojenie
7000315362/8180

IČO
DIČ
17058520 2021526188

IČ DPH
SK2021526188

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 15 976,00 € s DPH
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Štátna ochrana prírody SR, Správa NP Muránska planina, ul. Janka Kráľa 12,
050 01 Revúca
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul 31,
914 41 Nemšová
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3,
929 01 Dunajská Streda
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra
6. Variantné riešenia:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7. Typ zmluvy:
Zákazka sa bude realizovať s víťazným uchádzačom formou kúpnej zmluvy
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude dodaný jednorázovo a to do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej
zmluvy.
9. Požadované doklady:
Doklad o oprávnení podnikať – aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenské
oprávnenie, ktoré môžu byť vytlačené aj z internetovej stránky obchodného alebo
živnostenského registra.
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 12.02.2014 do 13:00 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 adresu
kontaktnej osoby. 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 každú položku osobitne bez DPH aj vrátane DPH a celková cena
za celú dodávku bez DPH aj vrátane DPH. V prípade, že nie ste platcom DPH, túto
skutočnosť uveďte.
Súčasťou jednotkových cien sú aj náklady na dopravu na miesta dodania tovaru.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v spojení s účasťou v tejto
súťaži znáša uchádzač na vlastnú ťarchu.

V Nitre, dňa 3.2.2014

Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ RCOP v Nitre

PRÍLOHA č.1
k výzve na predloženie cenovej ponuky na dodanie záhradnej
techniky – podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Projekt: Program cezhraničnej spolupráce HU-SK: Ochrana biodiverzity spásaním stádom

huculov a tradičným spôsobom hospodárenia

1. 1 ks krovinorez: objem min. 45 cm3, pevná tyč, rezný nástroj min.30 cm, výkon
min. 2 kW, hmotnosť max. 9 kg, objem nádrže min.0.75 l, obojručná rukoväť,
palivo benzín

Projekt: LIFE09/NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v

nelesných biotopoch v ČR a na Slovensku

1. 2ks krovinorez: objem min. 40 cm3, pevná tyč, rezný nástroj min.30 cm, výkon
min. 2 kW, hmotnosť max. 9 kg, objem nádrže min.0.75 l, obojručná rukoväť,
palivo benzín
2. 2 ks motorová píla: objem min. 50 cm3, hmotnosť max. 6 kg, výkon. min. 2,8
kW/k, antivibračný systém, zariadenie na bočné napínanie reťaze, uzatváranie
palivovej nádržky bez použitia náradia, dekompresný ventil, palivo benzín

Projekt: LIFE10/NAT/SK/000080 Ochrana a obnova území NATURA 2000
v cezhraničnom regióne Bratislavy

1. 2ks krovinorez: objem min. 40 cm3, pevná tyč, rezný nástroj min.30 cm, výkon
min. 2 kW, hmotnosť max. 9 kg, objem nádrže min.0.75 l, obojručná rukoväť,
palivo benzín
2. 1 ks motorová píla: objem min. 50 cm3, hmotnosť max. 6 kg, výkon. min. 2,8
kW/k, antivibračný systém, zariadenie na bočné napínanie reťaze, uzatváranie
palivovej nádržky bez použitia náradia, dekompresný ventil, palivo benzín
3. 1ks kosačka: dvojbubnová, rotačná, objem motora min. 380 cm3,
výkon min 10kW/13HP, objem palivovej nádrže min. 2 l, šírka záberu min. 120
cm, počet nožov: min. 8, počet rýchlostí: 5+1 alebo porovnateľné, hmotnosť max.
200 kg, nastaviteľné rukoväte, automatická brzda
4. 1 ks brzdená sedačka ku kosačke: plne kompatibilné s kosačkou (položka č. 3)
5. 1 ks ochranný rám ku kosačke: plne kompatibilné s kosačkou (položka č. 3)

Projekt: LIEF10/NAT/SK/000083 Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných
dún na južnom Slovensku
1. 2ks krovinorez: objem min. 40 cm3, pevná tyč, rezný nástroj min.30 cm, výkon
min. 2 kW, hmotnosť max. 9 kg, objem nádrže min.0.75 l, obojručná rukoväť,
palivo benzín
2. 1 ks motorová píla: objem min. 50 cm3, hmotnosť max. 6 kg, výkon. min. 2,8
kW/k, antivibračný systém, zariadenie na bočné napínanie reťaze, uzatváranie
palivovej nádržky bez použitia náradia, dekompresný ventil, palivo benzín

Projekt: Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Ponitrie a dobudovanie informačného
strediska NATURA 2000 v Nitre, kód ITMS 24150120036
1. 1 ks motorová píla arboristická: objem min. 35 cm3, hmotnosť max. 4 kg (bez
rezného nástroja), výkon min. 1,5 kW, vodiaca lišta 30 - 35 cm, palivo benzín

